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Pakeitimas 2
Maria Noichl

Pranešimas A9-0234/2020
Maria Noichl
ES lyčių lygybės strategija
(2019/2169(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. ragina Komisiją laikytis 2020 m. 
darbo programos įsipareigojimų atliekant 
bet kokią peržiūrą ir laiku pateikti 
pasiūlymą dėl privalomų darbo 
užmokesčio skaidrumo priemonių, taip pat 
dėl ES strategijos dėl aukų teisių, ES romų 
lygybės ir įtraukties strategijų sistemos po 
2020 m., naujos ES strategijos dėl 
prekybos žmonėmis panaikinimo ir ES 
lyčių lygybės ir moterų įgalinimo plėtojant 
išorės santykius veiksmų plano 2021–
2025 m.;

6. ragina Komisiją laikytis 2020 m. 
darbo programos įsipareigojimų atliekant 
bet kokią peržiūrą ir pateikti pasiūlymą dėl 
privalomų darbo užmokesčio skaidrumo 
priemonių, taip pat dėl ES strategijos dėl 
aukų teisių ir naujos ES strategijos dėl 
prekybos žmonėmis panaikinimo; 
apgailestauja, kad pasiūlymas dėl 
privalomų darbo užmokesčio skaidrumo 
priemonių nebuvo pateiktas 2020 m., kaip 
planuota;
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Pranešimas A9-0234/2020
Maria Noichl
ES lyčių lygybės strategija
(2019/2169(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. reiškia susirūpinimą dėl to, kad ES 
teisės nuostatomis nėra aiškiai draudžiama 
diskriminacija dėl asmens lytinės tapatybės 
ir lyties raiškos; atkreipia dėmesį į tai, kad 
LGBTIQ+ asmenys yra nuolat 
diskriminuojami, patiria priekabiavimą ir 
lieka už darbo rinkos ribų; primena savo 
2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl 
Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei 
skatinti ateities37 ir 2019 m. gruodžio 18 d. 
rezoliuciją dėl LGBTI asmenų viešo 
diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos 
neapykantos retorikos38; ragina Komisiją 
kuo greičiau priimti strateginę LGBTIQ+ 
asmenų lygybės programą, siekiant imtis 
tolesnių veiksmų, susijusių su jos 2016–
2019 m. Veiksmų planu LGBTI asmenų 
lygybei skatinti, ir į ją įtraukti konkrečias 
kovos su diskriminacija darbe dėl 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, 
lyties raiškos ir lyties ypatumų priemones;

____________________

37 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0129.
38 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0101.

29. reiškia susirūpinimą dėl to, kad ES 
teisės nuostatomis nėra aiškiai draudžiama 
diskriminacija dėl asmens lytinės tapatybės 
ir lyties raiškos; atkreipia dėmesį į tai, kad 
LGBTIQ+ asmenys yra nuolat 
diskriminuojami, patiria priekabiavimą ir 
lieka už darbo rinkos ribų; primena savo 
2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl 
Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei 
skatinti ateities37 ir 2019 m. gruodžio 18 d. 
rezoliuciją dėl LGBTI asmenų viešo 
diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos 
neapykantos retorikos38; palankiai vertina 
pirmosios LGBTI+ skirtos strategijos 
priėmimą ir ragina Komisiją imtis tolesnių 
veiksmų, susijusių su 2016–2019 m. 
Veiksmų planu LGBTI asmenų lygybei 
skatinti, numatant konkrečias kovos su 
diskriminacija darbe dėl seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės, lyties 
raiškos ir lyties ypatumų priemones;

____________________

37 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0129.
38 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0101.
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ES lyčių lygybės strategija
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. todėl prašo Komisijos parengti 
Kovos su prekyba žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais ES direktyvą, nes 
prekyba žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais yra viena iš 
labiausiai paplitusių prekybos žmonėmis 
formų;

Išbraukta.

Or. en



AM\1222191LT.docx PE662.829v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

13.1.2021 A9-0234/5

Pakeitimas 5
Maria Noichl
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
53 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

53. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą iki 2020 m. pabaigos 
pateikti privalomąsias darbo užmokesčio 
skaidrumo priemones, kurios gali būti 
naudingos nustatant skirtumus ir 
diskriminaciją tame pačiame sektoriuje ir 
siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumus; todėl pabrėžia 
visapusiško socialinių partnerių bei visų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
ir dalyvavimo, laikantis nacionalinės 
praktikos ir tradicijų, svarbą; tačiau 
pabrėžia, kad vis dar reikia gerinti padėtį 
vienodo vyrų ir moterų užmokesčio už 
vienodą darbą ar vienodos vertės darbą 
klausimu skirtinguose užimtumo 
sektoriuose, kad būtų panaikinti skirtumai 
atlyginant už vienodos vertės darbą lyčių 
atžvilgiu susiskaidytoje darbo rinkoje, dėl 
ko nustatomi mažesni atlyginimai tuose 
sektoriuose, kuriuose dirba daugiausia 
moterys, pvz., slaugos, priežiūros, 
mažmeninės prekybos, pardavimo ir 
švietimo sektoriuose, palyginti, pvz., su 
gamybos sektoriumi ar techninės 
profesinės veiklos sektoriumi, kuriuose 
dažniausiai įdarbinami vyrai; primygtinai 
rekomenduoja į šias priemones įtraukti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą abiejų lyčių darbuotojams principą, 
kurį būtų galima apibrėžti taip: „vienodos 
vertės darbu laikomas darbas, jei lyginant 
dvi darbuotojų grupes, kurios nebuvo 

53. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą pateikti privalomąsias darbo 
užmokesčio skaidrumo priemones, kurios 
gali būti naudingos nustatant skirtumus ir 
diskriminaciją tame pačiame sektoriuje ir 
siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumus; vis dėlto 
apgailestauja, kad vėluojama paskelbti šį 
pasiūlymą, ir prašo Komisijos kuo 
greičiau jį pateikti; todėl pabrėžia 
visapusiško socialinių partnerių bei visų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
ir dalyvavimo, laikantis nacionalinės 
praktikos ir tradicijų, svarbą; tačiau 
pabrėžia, kad vis dar reikia gerinti padėtį 
vienodo vyrų ir moterų užmokesčio už 
vienodą darbą ar vienodos vertės darbą 
klausimu skirtinguose užimtumo 
sektoriuose, kad būtų panaikinti skirtumai 
atlyginant už vienodos vertės darbą lyčių 
atžvilgiu susiskaidytoje darbo rinkoje, dėl 
ko nustatomi mažesni atlyginimai tuose 
sektoriuose, kuriuose dirba daugiausia 
moterys, pvz., slaugos, priežiūros, 
mažmeninės prekybos, pardavimo ir 
švietimo sektoriuose, palyginti, pvz., su 
gamybos sektoriumi ar techninės 
profesinės veiklos sektoriumi, kuriuose 
dažniausiai įdarbinami vyrai; primygtinai 
rekomenduoja į šias priemones įtraukti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą abiejų lyčių darbuotojams principą, 
kurį būtų galima apibrėžti taip: „vienodos 



AM\1222191LT.docx PE662.829v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

sudarytos atsitiktinai, atliktą darbą galima 
palyginti vadovaujantis tokiais kriterijais, 
kaip darbo sąlygos, darbuotojams priskirtos 
atsakomybės laipsnis ir fiziniai ar 
psichiniai darbui atlikti reikalingi 
reikalavimai“; pabrėžia, kad šiuo tikslu 
reikia sukurti atitinkamus lyties požiūriu 
neutralius vertinimo įrankius ir 
klasifikavimo kriterijus;

vertės darbu laikomas darbas, jei lyginant 
dvi darbuotojų grupes, kurios nebuvo 
sudarytos atsitiktinai, atliktą darbą galima 
palyginti vadovaujantis tokiais kriterijais, 
kaip darbo sąlygos, darbuotojams priskirtos 
atsakomybės laipsnis ir fiziniai ar 
psichiniai darbui atlikti reikalingi 
reikalavimai“; pabrėžia, kad šiuo tikslu 
reikia sukurti atitinkamus lyties požiūriu 
neutralius vertinimo įrankius ir 
klasifikavimo kriterijus;

Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
97 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

97. pabrėžia, kad atsakas į COVID-19 
epidemiją galėtų būti panaudotas siekiant 
nustatyti papildomus biudžeto išteklius, 
kuriuos valstybės narės galėtų sutelkti 
smurto aukoms paremti; 

97. pabrėžia, kad atsakas į COVID-19 
epidemiją turėtų būti panaudotas kaip 
galimybė nustatyti papildomus biudžeto 
išteklius, kuriuos valstybės narės galėtų 
sutelkti smurto aukoms paremti; 

Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
100 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

100. pabrėžia, kad kitoje DFP reikia 
padidinti ES programoms, skirtoms lyčių 
lygybei ir moterų teisėms skatinti, skirtus 
išteklius, visų pirma pagal ekonomikos 
gaivinimo priemonę „Next Generation 
EU“, ir prašo Komisijos užtikrinti, kad į 
persvarstytą pasiūlymą dėl kitos DFP būtų 
įtraukta nuostata dėl lyčių aspekto 
integravimo; ragina Komisiją labiau 
stengtis įgyvendinti biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą kaip 
neatskiriamą biudžeto procedūros dalį 
visais jos etapais ir visose biudžeto eilutėse 
bei nustatyti tiksliniams veiksmams skirtas 
atskiras biudžeto eilutes; pabrėžia, kad 
turėtų būti atliekamas kiekvienos naujos 
priemonės, mechanizmo ar strategijos 
poveikio lyčių lygybei vertinimas; šiame 
kontekste ragina Komisiją ir Tarybą 
investuoti į priežiūros ekonomiką ir priimti 
susitarimą dėl priežiūros Europai, kuriuo 
būtų papildytas Europos žaliasis kursas;

100. pabrėžia, kad reikia padidinti ES 
programoms, kuriomis siekiama skatinti 
lyčių lygybę ir moterų teises, skirtus 
išteklius; ragina Komisiją labiau stengtis 
įgyvendinti biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą kaip 
neatskiriamą biudžeto procedūros dalį 
visais jos etapais ir visose biudžeto eilutėse 
bei nustatyti tiksliniams veiksmams skirtas 
atskiras biudžeto eilutes; pabrėžia, kad 
turėtų būti atliekamas kiekvienos naujos 
priemonės, mechanizmo ar strategijos 
poveikio lyčių lygybei vertinimas; šiame 
kontekste ragina Komisiją ir Tarybą 
investuoti į priežiūros ekonomiką ir priimti 
susitarimą dėl priežiūros Europai, kuriuo 
būtų papildytas Europos žaliasis kursas; 
palankiai vertina tai, kad pirmą kartą 
lyčių aspekto integravimas bus DFP 
horizontalusis prioritetas ir kartu bus 
atliekamas išsamus lyčių aspekto poveikio 
vertinimas ir programų stebėsena;

Or. en
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Maria Noichl

Pranešimas A9-0234/2020
Maria Noichl
ES lyčių lygybės strategija
(2019/2169(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
117 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

117. primena savo 2019 m. vasario 12 d. 
rezoliuciją dėl poreikio sustiprinti Europos 
strateginę programą dėl romų integracijos 
nacionalinių strategijų po 2020 m.42, 
kurioje pažymima, kad daugumoje 
valstybių narių nebuvo pastebėta jokių 
teigiamų pokyčių, susijusių su galimybe 
įsidarbinti, kad esama rimtų problemų, 
susijusių su būstu, o sprendžiant skurdo 
klausimą pažengta nedaug, taip pat kad į 
ES programą turi būti įtrauktas tvirtas lyčių 
aspektas; reiškia susirūpinimą dėl 
neapykantos romams kurstymo kilus 
COVID-19 pandemijai ir kai kurių 
valstybių narių nustatytų papildomų 
apribojimų siekiant karantinuoti romų 
bendruomenes bei nuogąstauja dėl 
neigiamų pasekmių pažeidžiamiausioms 
romų grupėms: mergaitėms, merginoms, 
vyresnio amžiaus moterims, neįgaliesiems 
ar LGBTIQ+ asmenims; primygtinai 
ragina Komisiją kuo greičiau priimti ES 
strateginę romų lygybės ir įtraukties 
programą, analizuoti koronaviruso poveikį 
romams ir priimti priemones, kuriomis 
būtų užkertamas kelias priešiškai reakcijai į 
jų teises;

____________________

42 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0075.

117. primena savo 2019 m. vasario 12 d. 
rezoliuciją dėl poreikio sustiprinti Europos 
strateginę programą dėl romų integracijos 
nacionalinių strategijų po 2020 m.42, 
kurioje pažymima, kad daugumoje 
valstybių narių nebuvo pastebėta jokių 
teigiamų pokyčių, susijusių su galimybe 
įsidarbinti, kad esama rimtų problemų, 
susijusių su būstu, o sprendžiant skurdo 
klausimą pažengta nedaug, taip pat kad į 
ES programą turi būti įtrauktas tvirtas lyčių 
aspektas; reiškia susirūpinimą dėl 
neapykantos romams kurstymo kilus 
COVID-19 pandemijai ir kai kurių 
valstybių narių nustatytų papildomų 
apribojimų siekiant karantinuoti romų 
bendruomenes bei nuogąstauja dėl 
neigiamų pasekmių pažeidžiamiausioms 
romų grupėms: mergaitėms, merginoms, 
vyresnio amžiaus moterims, neįgaliesiems 
ar LGBTIQ+ asmenims; palankiai vertina 
ES strateginės romų lygybės ir įtraukties 
programos priėmimą, nes tai sudaro 
sąlygas analizuoti koronaviruso poveikį 
romams ir priimti priemones, kuriomis 
būtų užkertamas kelias priešiškai reakcijai į 
jų teises;

____________________

42 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0075.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
122 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

122. ragina Komisiją skubiai priimti 
naują Trečiąjį lyčių lygybės veiksmų planą 
(III LLVP), grindžiamą dabartiniu II 
LLVP, kad jis būtų pradėtas įgyvendinti 
2021 m. kaip pagrindinė priemonė lyčių 
lygybei ir moterų bei mergaičių įgalėjimui 
išorės santykių srityje skatinti; pabrėžia, 
kad šis dokumentas turi būti parengtas 
komunikato forma ir kartu turi būti 
nustatyti aiškūs, išmatuojami ir laiko 
atžvilgiu apibrėžti sėkmės rodikliai, 
įskaitant funkcijų ir atsakomybės 
paskirstymą skirtingiems subjektams; 
ragina naujame veiksmų plane išlaikyti 
tikslą, kuriuo siekiama, kad 85 proc. visų 
naujų programų būtų siekiama prisidėti 
prie lyčių lygybės, ir nustatyti naują 
tikslą, pagal kurį 20 proc. programų 
pagrindinis tikslas būtų lyčių lygybė; 
reikalauja, kad atsižvelgiant į tai naujojoje 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonėje pirmenybė 
būtų teikiama lyčių lygybei ir moterų 
teisėms visose geografinėse ir teminėse 
programose; palankiai vertina tai, kad 
pasikeitė Komisijos tarnybų ir Europos 
išorės veiksmų tarnybos institucinė kultūra, 
siekiant veiksmingiau įgyvendinti ES 
įsipareigojimus, susijusius su moterų 
teisėmis ir lyčių lygybe;

122. palankiai vertina naują Trečiąjį 
lyčių lygybės veiksmų planą (III LLVP), 
kaip pagrindinę priemonę lyčių lygybei ir 
moterų bei mergaičių įgalėjimui išorės 
santykių srityje skatinti; pabrėžia, kad 
kartu su šiuo dokumentu turi būti nustatyti 
aiškūs, išmatuojami ir laiko atžvilgiu 
apibrėžti sėkmės rodikliai, įskaitant 
funkcijų ir atsakomybės paskirstymą 
skirtingiems subjektams; palankiai vertina 
tai, kad naujajame veiksmų plane 
išlaikomas tikslas, kuriuo siekiama, kad 
85 proc. visų naujų programų būtų 
siekiama prisidėti prie lyčių lygybės; 
apgailestauja, kad nebuvo nustatytas 
naujas tikslas, pagal kurį 20 proc. 
programų pagrindinis tikslas būtų lyčių 
lygybė; reikalauja, kad atsižvelgiant į tai 
naujojoje Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonėje 
pirmenybė būtų teikiama lyčių lygybei ir 
moterų teisėms visose geografinėse ir 
teminėse programose; palankiai vertina tai, 
kad pasikeitė Komisijos tarnybų ir Europos 
išorės veiksmų tarnybos institucinė kultūra, 
siekiant veiksmingiau įgyvendinti ES 
įsipareigojimus, susijusius su moterų 
teisėmis ir lyčių lygybe;

Or. en
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