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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

3.2.2010 A7-0004/2 

Pakeitimas  2 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi, remiantis turimais 

duomenimis, d÷l profesin÷s ir sektorių 

segregacijos kriz÷s pradžia apskritai labiau 

paliet÷ vyrus nei moteris, tačiau pad÷tis 

yra kitokia tam tikrose šalyse ir tam 

tikruose sektoriuose, pvz., tradiciniuose 

pramon÷s sektoriuose, kuriuose daugiausia 

darbuotojų moterys ir kuriuose 

įregistruojama daug įmonių uždarymo bei 

tarptautinių įmonių perk÷limo atvejų; 

kadangi visgi pagal turimus duomenis 
neatsižvelgiama į darbą ne visą dieną, o 

31,1 proc. darbuotojų dirba ne visą dieną 

palyginti su 7,9 proc. darbuotojų; kadangi 

viešųjų paslaugų srityje moterys sudaro 

daugumą darbuotojų, o švietimo, sveikatos 

ir socialin÷s pagalbos srityse – du 
trečdalius; kadangi d÷l kriz÷s moterys gali 

nukent÷ti dvigubai labiau, jei ateityje bus 

mažinamas biudžetas, nes gali būti 
neigiamų padarinių viešųjų paslaugų 
pasiūlai, 

D. kadangi, remiantis turimais 

duomenimis, d÷l profesin÷s ir sektorių 

segregacijos kriz÷s pradžioje apskritai 

labiau buvo paliesti vyrai nei moterys, 
tačiau pad÷tis yra kitokia tam tikrose šalyse 

ir tam tikruose sektoriuose, pvz., 

tradiciniuose pramon÷s sektoriuose, 

kuriuose daugiausia darbuotojų moterys ir 

kuriuose įregistruojama daug įmonių 

uždarymo bei tarptautinių įmonių 

perk÷limo atvejų; kadangi 31,1 proc. 

darbuotojų dirba ne visą dieną palyginti su 

7,9 proc. darbuotojų; kadangi tam tikrų 

viešųjų paslaugų srityje moterys sudaro 

daugumą darbuotojų, o pagal valstybių 
narių pateiktus duomenis jos sudaro iki 
dviejų trečdalių švietimo, sveikatos ir 

socialin÷s pagalbos sektorių darbuotojų; 

kadangi d÷l kriz÷s moterys gali ypač 
nukent÷ti, jei bus mažinamas šių sektorių 

biudžetas, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/3 

Pakeitimas  3 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi vidutinis moterų užimtumas 

siekia 59,1 proc., kadangi, nors jų 

užimtumo lygis nuo 2000 m. nuolat kilo, 

moterų darbo sąlygos nepager÷jo ir 

kadangi moterys visada nukenčia nuo 

profesin÷s ir sektorių segregacijos,  

F. kadangi vidutinis moterų užimtumas 

siekia 59,1 proc., nors esama didelių 
skirtumų – nuo 37,4 proc. iki 74,3 proc., 
kadangi, nors jų užimtumo lygis nuo 

2000 m. nuolat kilo, moterų darbo sąlygos 

nepager÷jo ir kadangi moterys visada 

nukenčia nuo profesin÷s ir sektorių 

segregacijos,  

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/4 

Pakeitimas  4 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi nuo 2000 m. moterų ir vyrų 

atlyginimų skirtumai bendrai imant laikosi 

gana dideli (tarp 14 ir 17,4 proc.), 

nepaisant daugelio Komisijos įgyvendintų 
priemonių ir valstybių narių prisiimtų 
įsipareigojimų, 

H. kadangi nuo 2000 m. moterų ir vyrų 

atlyginimų skirtumai bendrai imant laikosi 

gana dideli (tarp 14 ir 17,4 proc.), 

nepaisant daugelio Komisijos ir valstybių 
narių įgyvendintų priemonių, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/5 

Pakeitimas  5 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

R konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

R. kadangi migrant÷s kenčia nuo dvigubos 

diskriminacijos darbo rinkoje d÷l lyties ir 

d÷l jų, kaip migrančių, statuso; kadangi 

viena iš penkių migrančių dirba žemos 

kvalifikacijos darbą ir kadangi namų ūkio, 

kavinių, viešbučių ir restoranų ar renginių 

įstaigų paslaugų ir žem÷s ūkio sektoriuose 

dirbančios migrant÷s yra ypač 

pažeidžiamos, 

R. kadangi dauguma migrančių kenčia 

nuo dvigubos diskriminacijos darbo rinkoje 

d÷l lyties ir d÷l jų, kaip migrančių, statuso; 

kadangi viena iš penkių migrančių dirba 

žemos kvalifikacijos darbą ir kadangi namų 

ūkio, kavinių, viešbučių ir restoranų ar 

renginių įstaigų paslaugų ir žem÷s ūkio 

sektoriuose dirbančios migrant÷s yra ypač 

pažeidžiamos, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/6 

Pakeitimas  6 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

T konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

T. kadangi mažumoms priklausančios 

moterys, ypač romų tautyb÷s, nuolat patiria 

įvairių formų diskriminaciją d÷l tautyb÷s ir 

lyties; kadangi už lygyb÷s klausimus 

atsakingos nacionalin÷s institucijos 

tinkamai nekovoja su įvairių formų ar 

daugialype diskriminacija, 

T. kadangi mažumoms priklausančios 

moterys, ypač romų tautyb÷s, nuolat patiria 

įvairių formų diskriminaciją d÷l tautyb÷s ir 

lyties; kadangi už lygyb÷s klausimus 

atsakingos nacionalin÷s institucijos tur÷tų 
tinkamai kovoti su įvairių formų ar 

daugialype diskriminacija, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/7 

Pakeitimas  7 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. prašo valstybių narių atlikti poveikio 
vertinimus lyčių aspektu prieš pradedant 
įgyvendinti biudžeto mažinimo politiką, 

kad moterys pernelyg daug nenukent÷tų, ir 

ragina Komisiją bei valstybes nares 

remiantis min÷taisiais statistikos 
duomenimis ir poveikio vertinimais 
parengti atgaivinimo politiką, pagal kurią 

būtų atsižvelgiama į specialius moterų ir 

vyrų poreikius ir pad÷tį, t. y. įgyvendinant 

integruoto požiūrio į lyčių lygybę (angl. 

gender mainstreaming) ir biudžeto analiz÷s 

lyčių lygyb÷s aspektu (angl. gender 

budgeting) politiką; 

7. prašo valstybių narių, kurios tur÷s 
įgyvendinti biudžeto konsolidavimo 

politiką, stengtis, kad moterys pernelyg 

daug nenukent÷tų, ir ragina Komisiją bei 

valstybes nares parengti atgaivinimo 

politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 

specialius moterų ir vyrų poreikius ir 

pad÷tį, t. y. įgyvendinant integruoto 

požiūrio į lyčių lygybę (angl. gender 

mainstreaming) ir biudžeto analiz÷s lyčių 

lygyb÷s aspektu (angl. gender budgeting) 

politiką; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/8 

Pakeitimas  8 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. džiaugiasi, kad 2000 m. kovo 23 ir 

24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 

nustatytas tikslas iki 2010 m. pasiekti 

60 proc. moterų užimtumo lygį greitai bus 

pasiektas; visgi pabr÷žia, kad, deja, didelę 

dalį šio darbo sudaro nestabilus ir mažai 

atlyginamas darbas; taip pat apgailestauja, 

kad moterų užimtumo lygis valstyb÷se 

nar÷se labai skirtingas – nuo 37,4 proc. 

Maltoje iki 74,3 proc. Danijoje; tod÷l 

ragina valstybes nares imtis reikiamų 

priemonių, kad Direktyva 2006/54/EB būtų 

veiksmingai taikoma; 

10. džiaugiasi, kad 2000 m. kovo 23 ir 

24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 

nustatytas tikslas iki 2010 m. pasiekti 

60 proc. moterų užimtumo lygį greitai bus 

pasiektas; visgi pabr÷žia, kad, deja, didelę 

dalį šio darbo sudaro nestabilus ir mažai 

atlyginamas darbas; taip pat apgailestauja, 

kad moterų užimtumo lygis valstyb÷se 

nar÷se labai skirtingas – nuo 37,4 proc. iki 

74,3 proc.; tod÷l ragina valstybes nares 

imtis reikiamų priemonių, kad Direktyva 

2006/54/EB būtų veiksmingai taikoma; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/9 

Pakeitimas  9 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. apgailestauja, kad po min÷tosios 

2008 m. lapkričio 18 d. rezoliucijos 

Komisija dar nepateik÷ teis÷s akto d÷l 

galiojančių teis÷s aktų, susijusių su vyrų ir 

moterų vienodo darbo užmokesčio principo 

taikymu, persvarstymo pasiūlymo; tod÷l 
ragina Komisija kuo greičiau pateikti tokį 
pasiūlymą d÷l teis÷s akto; 

17. klausia Komisijos, d÷l kokių 
priežasčių po min÷tosios 2008 m. lapkričio 

18 d. rezoliucijos ji dar nepateik÷ teis÷s 

akto d÷l galiojančių teis÷s aktų, susijusių su 

vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio 

principo taikymu, persvarstymo pasiūlymo; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/10 

Pakeitimas  10 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. prašo valstybių narių imtis veiksmingų 
teis÷kūros priemonių, kurios pad÷tų 
sudaryti palankias sąlygas moterų ir vyrų, 

užimančių vadovaujančias pareigas 

įmon÷se, institucijose ir politiniuose 

organuose, pusiausvyrai, ir tod÷l ragina 
nustatyti privalomus tikslus siekiant 
užtikrinti vienodą moterų ir vyrų 
atstovavimą; šiuo požiūriu pabr÷žia, kad 
taikant rinkimų kvotas daromas teigiamas 
poveikis moterų galimyb÷ms atstovauti; 

26. prašo valstybių narių ir socialinių 
partnerių sudaryti palankias sąlygas 

moterų ir vyrų, užimančių vadovaujančias 

pareigas įmon÷se ir politiniuose organuose, 

didesnei pusiausvyrai; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/11 

Pakeitimas  11 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. prašo valstybių narių atidžiai 
atsvarstyti savo migracijos politiką, kad 
būtų galima geriau panaudoti aukštos 

kvalifikacijos migrančių kvalifikaciją ir 

užtikrinti socialinę apsaugą darbuotojoms 

namų ūkio paslaugų ir kituose sektoriuose, 

kuriuose ji nepakankama, siekiant sudaryti 

palankias sąlygas migrančių integracijai 

suteikiant taip pat joms galimybę mokytis, 

ypač kelti kvalifikaciją ir mokytis 

priimančios šalies kalbos; 

31. prašo valstybių narių geriau panaudoti 

aukštos kvalifikacijos migrančių 

kvalifikaciją ir užtikrinti socialinę apsaugą 

darbuotojoms namų ūkio paslaugų ir 

kituose sektoriuose, kuriuose ji 

nepakankama, siekiant sudaryti palankias 

sąlygas migrančių integracijai suteikiant 

taip pat joms galimybę mokytis, ypač kelti 

kvalifikaciją ir mokytis priimančios šalies 

kalbos; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/12 

Pakeitimas  12 

Astrid Lulling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Moterų ir vyrų lygyb÷ Europos Sąjungoje 2009 m. 

2009/2101(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

34. primygtinai prašo Čekijos, Vokietijos, 
Estijos, Airijos, Graikijos, Italijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Nyderlandų, 
Suomijos ir Švedijos nedelsiant ratifikuoti 
Europos Tarybos konvenciją d÷l kovos su 

prekyba žmon÷mis; 

34. primygtinai prašo valstybių narių, 
kurios dar neratifikavo Europos Tarybos 

konvencijos d÷l kovos su prekyba 

žmon÷mis, nedelsiant tai padaryti; 

Or. fr 

 

 

 


