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6.6.2017 A8-0197/1 

Pakeitimas 1 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi didėjanti asmeninė 

atsakomybė priimti taupymo sprendimus, 

susijusius su įvairaus pobūdžio rizika, taip 

pat reiškia, kad asmenys turi būti aiškiai 

informuoti apie turimas pasirinkimo 

galimybes ir susijusią riziką; kadangi ir 

moterims, ir vyrams (ypač moterims) reikia 

padėti didinti jų finansinio raštingumo lygį, 

kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus 

sprendimus šiuo vis sudėtingesniu 

klausimu; 

H. kadangi didėjanti asmeninė 

atsakomybė priimti taupymo sprendimus, 

susijusius su įvairaus pobūdžio rizika, taip 

pat reiškia, kad asmenys turi būti aiškiai 

informuoti apie turimas pasirinkimo 

galimybes ir susijusią riziką; kadangi krizė 

parodė, kad privatūs pensijų fondai 

priklauso nuo pokyčių finansų rinkose, 

taigi daugeliu atveju kyla grėsmė vyresnio 

amžiaus asmenų, kurie kartais nėra gerai 

informuoti apie sutarčių su šiais fondais 

pasekmes, pensijoms; kadangi ir moterims, 

ir vyrams (ypač moterims) reikia padėti 

nemokamai didinti jų finansinio 

raštingumo lygį, kad jie galėtų priimti 

informacija pagrįstus sprendimus šiuo vis 

sudėtingesniu klausimu; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Pakeitimas 2 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ha. kadangi profesinės sąjungos ir 

kolektyvinės derybos gali atlikti gyvybiškai 

svarbų vaidmenį užtikrinant vyresnio 

amžiaus asmenų teisių apsaugą; 

Or. en 



 

AM\1127458LT.docx  PE605.501v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.6.2017 A8-0197/3 

Pakeitimas 3 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

T a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ta. kadangi įgyvendinant pastarojo 

meto pensijų sistemų reformas valstybėse 

narėse buvo padidintas pensinis amžius, 

sumažinti indeksavimo koeficientai, 

taikomi atnaujinant šias sistemas, 

sugriežtintos nuostatos, susijusios su 

tokiais įmokų aspektais, kaip įmokos 

laikotarpių trukmė ir tęstinumas, siekiant 

įgyti teisę į išmokas, skatinamas privačių 

pensijų sistemų vaidmuo bei prisidėta prie 

vyrų ir moterų pensijų skirtumo didėjimo; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Pakeitimas 4 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AF a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  AFa. kadangi didesnės investicijos į 

visuotinę visuomenės sveikatos priežiūrą, 

viešą socialinių paslaugų tinklą ir geros 

kokybės priežiūros infrastruktūrą 

priklausomiems asmenims padėtų 

užtikrinti, kad sulaukę senatvės asmenys 

galėtų naudotis savo teise į deramą 

gyvenimą; 

Or. en 



 

AM\1127458LT.docx  PE605.501v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.6.2017 A8-0197/5 

Pakeitimas 5 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. primena, kad dėl didelio nedarbo 

lygio bei finansų ir ekonomikos krizės 

poveikio daug šeimų buvo priverstos 

pasikliauti vieno asmens pajamomis – 

neretai vyresnio amžiaus asmens 

gaunama pensija; yra įsitikinęs, kad 

humaniška visuomenė turi būti 

neabejotinai grindžiama kartų solidarumo 

principu; kartų teisingumą apibrėžia kaip 

vienodą naudos ir naštos paskirstymą 

skirtingų kartų atstovams; mano, kad 

veiksmingas kartų bendradarbiavimas 

remiasi solidarumu ir turi būti 

grindžiamas abipuse pagarba, atsakomybe 

ir noru vieniems kitais rūpintis, nedarant 

poveikio galutinei ir pagrindinei 

atsakomybei, kurią turi prisiimti valstybės 

narės; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Pakeitimas 6 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. šiuo požiūriu taip pat pripažįsta, 

kad esminiai veiksniai užkertant kelią 

vyrų ir moterų pensijų skirtumui ir jį 

švelninant yra moterų galimybė 

įsidarbinti, įskaitant kokybišką užimtumą, 

galimybių kilti karjeros laiptais rėmimą ir 

geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą, taip pat lyčių segregacijos 

švietimo ir užimtumo srityse klausimo 

sprendimas; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Pakeitimas 7 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4b. atkreipia dėmesį į svarbų 

socialinių partnerių vaidmenį aptariant 

klausimus, susijusius su minimaliu darbo 

užmokesčiu, laikantis subsidiarumo 

principo; atkreipia dėmesį į svarbų 

profesinių sąjungų ir kolektyvinių derybų 

susitarimų vaidmenį užtikrinant, kad 

vyresnio amžiaus asmenys galėtų gauti 

valstybinę pensiją, laikantis kartų 

solidarumo ir lyčių lygybės principų; 

pabrėžia, kad priimant politinius 

sprendimus, kuriais keičiami svarbūs 

teisiniai tinkamumo sąlygų, susijusių su 

teise gauti pensiją, aspektai, svarbu 

deramai atsižvelgti į socialinius 

partnerius; ragina ES ir valstybes nares 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais ir lyčių lygybės 

organizacijomis parengti ir įgyvendinti 

politiką, skirtą vyrų ir moterų darbo 

užmokesčio skirtumui panaikinti; 

rekomenduoja valstybėms narėms 

svarstyti galimybę reguliariai rengti darbo 

užmokesčio apžvalgas šiam darbui 

papildyti; 

Or. en 



 

AM\1127458LT.docx  PE605.501v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.6.2017 A8-0197/8 

Pakeitimas 8 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4c. ragina valstybes nares parengti 

dėmesingas priemones darbuotojams, dėl 

sveikatos nepajėgiantiems dirbti iki teisėto 

pensinio amžiaus, kuriomis būtų 

užkertamas kelias skurdui; mano, kad 

turėtų būti išsaugota darbuotojų, 

susiduriančių su sunkiomis arba 

pavojingomis darbo sąlygomis, ankstyvo 

išėjimo į pensiją sistema; mano, kad 

užimtumo rodiklių didinimas kuriant 

kokybiškas darbo vietas galėtų padėti 

gerokai sumažinti asmenų, nepajėgiančių 

dirbti iki teisėto pensinio amžiaus, 

skaičiaus augimą ateityje ir taip 

palengvinti finansinę senėjimo naštą; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Pakeitimas 9 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4d. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 

griežta taupymo politika grindžiamų 

konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų 

poveikio pensijų sistemoms ir jų tvarumui, 

taip pat galimybei gauti įmokomis 

pagrįstą pensiją – su šia problema 

susiduria vis daugiau valstybių narių – 

taip pat dėl neigiamo poveikio, kurį šios 

rekomendacijos daro pajamų dydžiui ir 

socialiniams pervedimams, būtiniems 

norint panaikinti skurdą ir socialinę 

atskirtį; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Pakeitimas 10 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina Komisiją atlikti nuodugnų 

konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų ir 

2012 m. baltojoje knygoje dėl pensijų 

pateiktų rekomendacijų, kuriomis siekiama 

panaikinti vyrų ir moterų pensijų skirtumo 

priežastis, poveikio pažeidžiamiausiems 

asmenims, ypač moterims, įvertinimą, taip 

pat nustatyti oficialų vyrų ir moterų pensijų 

skirtumo rodiklį ir sistemingai jį stebėti; 

ragina tinkamai įvertinti iki šiol pateiktas 

rekomendacijas arba priemones, kurių 

imtasi, ir vykdyti jų poveikio lytims 

stebėseną; ragina Komisiją padėti rengti 

pagal lytis suskirstytus statistinius 

duomenis ir vykdyti tyrimus, siekiant 

gerinti pensijų reformų poveikio moterų 

klestėjimui ir gerovei stebėseną ir 

vertinimą; 

7. ragina Komisiją atlikti nuodugnų 

konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų ir 

2012 m. Baltojoje knygoje dėl pensijų 

pateiktų rekomendacijų, kuriomis siekiama 

panaikinti vyrų ir moterų pensijų skirtumo 

priežastis, poveikio pažeidžiamiausiems 

asmenims, ypač moterims, įvertinimą, taip 

pat nustatyti oficialų vyrų ir moterų pensijų 

skirtumo rodiklį ir sistemingai jį stebėti; 

ragina tinkamai įvertinti iki šiol pateiktas 

rekomendacijas arba priemones, kurių 

imtasi, ir vykdyti jų poveikio lytims 

stebėseną; ragina Komisiją į rezultatų 

suvestinės rodiklius įtraukti vyrų ir 

moterų pensijų skirtumo rodiklį ir padėti 

rengti pagal lytis suskirstytus statistinius 

duomenis ir vykdyti tyrimus, siekiant 

gerinti pensijų reformų poveikio moterų 

klestėjimui ir gerovei stebėseną ir 

vertinimą; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Pakeitimas 11 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  13a. ragina valstybes nares ir Komisiją 

užtikrinti nediskriminavimo, taip pat 

lygybės darbo rinkoje ir siekiant 

įsidarbinti principą ir pirmiausia priimti 

socialinės apsaugos priemones, skirtas 

užtikrinti, kad moterų darbo užmokestis ir 

teisės į socialines išmokas, įskaitant 

pensijas, atitiktų vienodo užmokesčio 

abiejų lyčių darbuotojams už vienodą 

arba vienodos vertės darbą principą; 

ragina valstybes nares parengti tinkamas 

priemones, siekiant riboti vienodo 

užmokesčio mokėjimo abiejų lyčių 

darbuotojams už vienodą arba vienodos 

vertės darbą principo pažeidinėjimą; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Pakeitimas 12 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. ragina valstybes nares įgyvendinti 

Komisijos rekomendacijas dėl darbo 

užmokesčio skaidrumo, lyties požiūriu 

neutralių pareiginių instrukcijų ir 

neutralaus pareigų klasifikavimo bei 

prievolės įrodyti perkėlimo kovojant su 

diskriminacija dėl lyties darbo vietoje; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Pakeitimas 13 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. mano, kad rekomenduojama 

priemonė šiam tikslui pasiekti turėtų būti 

darbo užmokesčio didinimas menkai 

apmokamuose sektoriuose, kuriuose 

moterys sudaro daugumą; ragina 

valstybes nares priimti priemones, 

kuriomis pensijos netipiniams 

darbuotojams būtų užtikrinamos taip pat, 

kaip ir kitiems darbuotojams; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Pakeitimas 14 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20a. primena raginimą Komisijai 

pateikti pasiūlymą dėl slaugytojų atostogų 

direktyvos, pagal kurią slaugytojams būtų 

užtikrinamas deramas atlyginimas ir 

socialinė apsauga, taip pat pateikti 

gerosios praktikos pavyzdžių, siekiant 

kurti pensijų paskolų sistemas visose 

valstybėse narėse, kad ši priemonė būtų 

atnaujinta ir išplėsta visoje ES ir taip 

padedama mažinti vyrų ir moterų pensijų 

skirtumą; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Pakeitimas 15 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  26a. ragina valstybes nares užtikrinti, 

kad būtų teikiamos tinkamos ir 

pakankamai aukštos kokybės viešosios 

paslaugos už prieinamą kainą; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Pakeitimas 16 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30a. įspėja apie grėsmes lyčių lygybei, 

kurias kelia perėjimas nuo socialinės 

apsaugos pensijų prie asmeninėmis 

lėšomis finansuojamų pensijų, nes 

pastarosios grindžiamos asmeniniais 

įnašais ir jomis neatlyginama už laiką, 

praleistą prižiūrint vaikus ir kitus 

priklausomus artimuosius, arba už 

nedarbo, nedarbingumo ar negalios 

laikotarpius; atkreipia dėmesį į tai, kad 

įgyvendinant pensijų sistemos reformas, 

kuriomis socialinės išmokos susiejamos 

su augimu, taip pat darbo ir finansų rinkų 

padėtimi, daugiausia dėmesio skiriama 

makroekonominiams aspektams ir 

neatsižvelgiama į socialinę pensijų 

paskirtį; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Pakeitimas 17 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti 

2016/2061(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  33a. tvirtina, kad skirtinga vidutinė 

tikėtina vyrų ir moterų gyvenimo trukmė 

taip pat gali tiesiogiai ar netiesiogiai lemti 

nepalankią padėtį, susijusią su 

išmokomis, ypač pensijomis; atkreipia 

dėmesį į bendrą tendenciją raginti 

valstybes nares pamažu didinti pensinį 

amžių, dėl kurio neįmanoma kartų kaita 

ar profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyra, ypač todėl, kad menkai 

mokamą darbą dažniau dirba moterys; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  34a. pažymi, kad taikomas tvarumo 

veiksnys, pagal kurį pensijų tendencijos 

susiejamos su tikėtina gyvenimo trukme ir 

visuomenės senėjimu ir dėl kurio gali 

didėti finansinis spaudimas viešosioms 

socialinės apsaugos sistemoms, galėtų 

būti pakeistas, be kita ko, ekonomine 

politika vystymuisi ir užimtumui skatinti, 

skiriant naujas viešas investicijas ir 

geriau paskirstant pajamas; 

Or. en 

 

 


