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Pakeitimas  3 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Lygios galimyb÷s ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesin÷s veiklos 

srityje 

2014/2160(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
27 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

27. atkreipia d÷mesį į būtinybę stiprinti 

viešosios darbo inspekcijos priemones ir 

patvirtinti darbo vert÷s nustatymo metodus, 

taip pat, pvz., nustatyti profesijas, kurių 

darbuotojams mokamas mažas darbo 

užmokestis, kuriomis daugiausia verčiasi 

moterys ir kuriose tod÷l galima numanyti 

netiesioginę diskriminaciją darbo 

užmokesčio srityje;  

27. atkreipia d÷mesį į būtinybę stiprinti 

viešosios darbo inspekcijos priemones ir 

patvirtinti darbo vert÷s nustatymo metodus, 

taip pat, pvz., nustatyti profesijas, kurių 

darbuotojams mokamas mažas darbo 

užmokestis, kuriomis daugiausia verčiasi 

moterys ir kuriose tod÷l galima numanyti 

netiesioginę diskriminaciją darbo 

užmokesčio srityje; atkreipia d÷mesį į 

būtinybę taikyti griežtas ir veiksmingas 

baudas, siekiant atgrasyti darbdavius nuo 

įstatymų pažeidimų; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 
Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Kostas Chrysogonos 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Lygios galimyb÷s ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesin÷s veiklos 

srityje 

2014/2160(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
29 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

29. nurodo, kad viena iš naujos redakcijos 

direktyva įvestų naujovių yra nuoroda į 

profesinio, privataus ir šeimos gyvenimo 

derinimą; ragina Komisiją, pasitarus su 

valstyb÷mis nar÷mis ir socialiniais 

partneriais (profesin÷mis sąjungomis ir 

darbdaviais), sukurti konkrečias priemones, 

skirtas užtikrinti didesnes vyrų ir moterų 

teises šioje srityje; pabr÷žia, kad šiuo tikslu 

visų pirma būtina pl÷toti viešąsias vaikų 

priežiūros įstaigas laikantis Barselonos 

tikslų; 

29. pažymi, kad viena iš naujos redakcijos 

direktyva įvestų naujovių yra nuoroda į 

profesinio, privataus ir šeimos gyvenimo 

derinimą; atkreipia d÷mesį į vis dažnesnę 

lankstaus darbo laiko praktiką, visų pirma 

siekiant skatinti prisitaikymą ir 

vadinamuosius laiko bankus, darbą 

savaitgaliais ir į kitus susitarimus, 

lemiančius nuolat nereguliarų ir 

nenusp÷jamą, taip pat pernelyg ilgą darbo 

laiką, o tai trukdo derinti darbą ir 

asmeninį gyvenimą arba netgi užkerta 

tam kelią; ragina Komisiją, pasitarus su 

valstyb÷mis nar÷mis ir socialiniais 

partneriais (profesin÷mis sąjungomis ir 

darbdaviais), sukurti konkrečias priemones, 

skirtas užtikrinti didesnes vyrų ir moterų 

teises šioje srityje; pabr÷žia, kad šiuo tikslu 

visų pirma būtina pl÷toti viešąsias vaikų 

priežiūros įstaigas laikantis Barselonos 

tikslų, kad tikrai būtų galima užtikrinti 

darbo ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą;  

Or. en 
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