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13.1.2021 A9-0234/2

Grozījums Nr. 2
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Komisiju ikvienā 
pārskatīšanas procesā ievērot 2020. gada 
darba programmā uzņemtās saistības un 
savlaicīgi izstrādāt priekšlikumu saistošiem 
pasākumiem darba samaksas 
pārredzamības nodrošināšanai, ES 
stratēģiju par cietušo tiesībām, ES 
stratēģisko programmu attiecībā uz romu 
līdztiesības un iekļaušanas stratēģijām, 
ES stratēģiju par cilvēku tirdzniecības 
izskaušanu un rīcības plānu par dzimumu 
līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ārējās attiecībās 
2021.–2025. gadam;

6. aicina Komisiju ikvienā 
pārskatīšanas procesā ievērot 2020. gada 
darba programmā uzņemtās saistības un 
izstrādāt priekšlikumu saistošiem 
pasākumiem darba samaksas 
pārredzamības nodrošināšanai, ES 
stratēģiju par cietušo tiesībām un jaunu ES 
stratēģiju par cilvēku tirdzniecības 
izskaušanu; pauž nožēlu par to, ka 
priekšlikums par saistošiem pasākumiem 
darba samaksas pārredzamības 
nodrošināšanai netika ieviests 2020. gadā, 
kā tas tika plānots;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Grozījums Nr. 3
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pauž bažas par to, ka ES tiesību 
aktos nav skaidri aizliegta diskriminācija 
personas dzimumidentitātes un dzimuma 
izpausmes dēļ; norāda uz to, ka joprojām 
pastāv LGBTIK+ personu diskriminācija, 
iebaidīšana un izstumšana no darba tirgus; 
atgādina par savu 2019. gada 14. februāra 
rezolūciju par turpmāko pasākumu sarakstu 
LGBTI līdztiesības sekmēšanai37 un 
2019. gada 18. decembra rezolūciju par 
publisku diskrimināciju un naida runu, kas 
vērstas pret LGBTI personām38; aicina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk pieņemt 
LGBTIK+ līdztiesības stratēģisko satvaru, 
veikt turpmākus pasākumus saistībā ar tās 
LGBTI 2016.–2019. gada pasākumu 
sarakstu un iekļaut īpašus pasākumus, lai 
novērstu diskrimināciju darbā seksuālās 
orientācijas, dzimumidentitātes, dzimuma 
izpausmes un dzimumīpašību dēļ;

____________________

37 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0129.
38 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0101.

29. pauž bažas par to, ka ES tiesību 
aktos nav skaidri aizliegta diskriminācija 
personas dzimumidentitātes un dzimuma 
izpausmes dēļ; norāda uz to, ka joprojām 
pastāv LGBTIK+ personu diskriminācija, 
iebaidīšana un izstumšana no darba tirgus; 
atgādina par savu 2019. gada 14. februāra 
rezolūciju par turpmāko pasākumu sarakstu 
LGBTI līdztiesības sekmēšanai37 un 
2019. gada 18. decembra rezolūciju par 
publisku diskrimināciju un naida runu, kas 
vērstas pret LGBTI personām38; atzinīgi 
vērtē pirmās LGBTI+ stratēģijas 
pieņemšanu, aicina Komisiju veikt 
turpmākus pasākumus saistībā ar tās 
LGBTI 2016.–2019. gada pasākumu 
sarakstu un iekļaut īpašus pasākumus, lai 
novērstu diskrimināciju darbā seksuālās 
orientācijas, dzimumidentitātes, dzimuma 
izpausmes un dzimumīpašību dēļ;

____________________

37 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0129.
38 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Grozījums Nr. 4
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. šai sakarā aicina Komisiju 
izstrādāt priekšlikumu direktīvai par 
cilvēku tirdzniecības apkarošanu 
seksuālas ekspluatēšanas nolūkā ES, jo 
cilvēku tirdzniecība seksuālas 
ekspluatēšanas nolūkā ir izplatītākā 
cilvēku tirdzniecības forma;

svītrots

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Grozījums Nr. 5
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos līdz 2020. gada beigām 
iesniegt priekšlikumu saistošiem 
pasākumiem darba samaksas 
pārredzamības nodrošināšanai, kas var būt 
noderīgs instruments, lai konstatētu 
atšķirību un diskrimināciju vienā nozarē un 
lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirību; šai sakarā uzsver, cik 
būtiska nozīme ir pilnvērtīgai sadarbībai ar 
sociālajiem partneriem un visām 
ieinteresētajām personām un to iesaistei 
atbilstīgi valsts praksei un tradīcijām; 
tomēr norāda, ka joprojām ir jārisina 
jautājums par vienādu darba samaksu par 
vienādu vai vienādi vērtīgu darbu dažādās 
profesionālajās nozarēs, lai mazinātu darba 
samaksas par vienādi vērtīgu darbu 
atšķirību darba tirgū pastāvošās dzimumu 
segregācijas dēļ, ņemot vērā, ka dažās 
jomās, kurās lielākoties tiek nodarbinātas 
sievietes, tādās kā māsu profesija, aprūpe, 
mazumtirdzniecība, pārdošana un izglītība, 
tiek maksāta zemāka darba samaksa 
salīdzinājumā ar, piemēram, ražošanas 
nozari vai tehniskajām profesijām, kurās 
lielākoties tiek nodarbināti vīrieši; stingri 
iesaka iekļaut principu, kas paredz 
sievietēm un vīriešiem vienādu darba 
samaksu par vienādi vērtīgu darbu un ko 
varētu definēt šādi: "Darbs uzskatāms par 
vienādi vērtīgu, ja, salīdzinot divas darba 
ņēmēju grupas, kas nav izveidotas 

53. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos iesniegt priekšlikumu 
saistošiem pasākumiem darba samaksas 
pārredzamības nodrošināšanai, kas var būt 
noderīgs instruments, lai konstatētu 
atšķirību un diskrimināciju vienā nozarē un 
lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirību; tomēr pauž nožēlu par 
kavēšanos publicēt šo priekšlikumu un 
prasa Komisijai pēc iespējas drīzāk 
iesniegt priekšlikumu; šai sakarā uzsver, 
cik būtiska nozīme ir pilnvērtīgai 
sadarbībai ar sociālajiem partneriem un 
visām ieinteresētajām personām un to 
iesaistei atbilstīgi valsts praksei un 
tradīcijām; tomēr norāda, ka joprojām ir 
jārisina jautājums par vienādu darba 
samaksu par vienādu vai vienādi vērtīgu 
darbu dažādās profesionālajās nozarēs, lai 
mazinātu darba samaksas par vienādi 
vērtīgu darbu atšķirību darba tirgū 
pastāvošās dzimumu segregācijas dēļ, 
ņemot vērā, ka dažās jomās, kurās 
lielākoties tiek nodarbinātas sievietes, tādās 
kā māsu profesija, aprūpe, 
mazumtirdzniecība, pārdošana un izglītība, 
tiek maksāta zemāka darba samaksa 
salīdzinājumā ar, piemēram, ražošanas 
nozari vai tehniskajām profesijām, kurās 
lielākoties tiek nodarbināti vīrieši; stingri 
iesaka iekļaut principu, kas paredz 
sievietēm un vīriešiem vienādu darba 
samaksu par vienādi vērtīgu darbu un ko 
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patvaļīgi, veiktais darbs ir salīdzināms, 
ņemot vērā tādus faktorus kā darba 
apstākļi, darba ņēmējiem piešķirtās 
atbildības pakāpe un darba fiziskās vai 
garīgās prasības"; norāda, ka šim nolūkam 
ir jāizstrādā dzimumneitrāli darba 
novērtēšanas instrumenti un klasifikācijas 
kritēriji;

varētu definēt šādi: "Darbs uzskatāms par 
vienādi vērtīgu, ja, salīdzinot divas darba 
ņēmēju grupas, kas nav izveidotas 
patvaļīgi, veiktais darbs ir salīdzināms, 
ņemot vērā tādus faktorus kā darba 
apstākļi, darba ņēmējiem piešķirtās 
atbildības pakāpe un darba fiziskās vai 
garīgās prasības"; norāda, ka šim nolūkam 
ir jāizstrādā dzimumneitrāli darba 
novērtēšanas instrumenti un klasifikācijas 
kritēriji;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Grozījums Nr. 6
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
97. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

97. uzsver, ka reakciju uz Covid-19 
epidēmiju varētu izmantot, lai atvēlētu 
papildu budžeta līdzekļus, kurus 
dalībvalstis varētu mobilizēt no 
vardarbības cietušo atbalstam; 

97. uzsver, ka reakcija uz Covid-19 
epidēmiju būtu jāizmanto, lai atvēlētu 
papildu budžeta līdzekļus, kurus 
dalībvalstis varētu mobilizēt no 
vardarbības cietušo atbalstam; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Grozījums Nr. 7
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
100. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

100. uzsver, ka nākamajā DFS ir 
jāpalielina ES programmām, it īpaši Next 
Generation EU atveseļošanas plānam, 
pieejamie līdzekļi, kas paredzēti dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību 
veicināšanai, un prasa Komisijai 
nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības 
integrācijas klauzula tiktu iekļauta 
nākamās DFS pārskatītajā priekšlikumā; 
mudina Komisiju pastiprināt centienus 
ievērot dzimumu līdztiesības principu 
budžeta plānošanā kā neatņemamu 
sastāvdaļu visos budžeta procedūras 
posmos un visās budžeta pozīcijās, kā arī 
iekļaut neatkarīgas budžeta pozīcijas 
mērķtiecīgām darbībām; uzsver, ka katram 
jaunam pasākumam, mehānismam vai 
stratēģijai ir jāveic ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtējums; šajā sakarībā 
aicina Komisiju un Padomi ieguldīt 
aprūpes ekonomikā un pieņemt Eiropas 
aprūpes līgumu, lai papildinātu Eiropas 
zaļo kursu;

100. uzsver, ka ir jāpalielina ES 
programmām pieejamie līdzekļi, kas 
paredzēti dzimumu līdztiesības un sieviešu 
tiesību veicināšanai; aicina Komisiju 
pastiprināt centienus ievērot dzimumu 
līdztiesības principu budžeta plānošanā kā 
neatņemamu sastāvdaļu visos budžeta 
procedūras posmos un visās budžeta 
pozīcijās, kā arī iekļaut neatkarīgas budžeta 
pozīcijas mērķtiecīgām darbībām; uzsver, 
ka katram jaunam pasākumam, 
mehānismam vai stratēģijai ir jāveic 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums; šajā sakarībā aicina Komisiju 
un Padomi ieguldīt aprūpes ekonomikā un 
pieņemt Eiropas aprūpes līgumu, lai 
papildinātu Eiropas zaļo kursu; atzinīgi 
vērtē to, ka pirmoreiz dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšana DFS būs 
horizontāla prioritāte un to papildinās 
visaptverošs ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtējums un programmu 
uzraudzība;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Grozījums Nr. 8
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
117. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

117. atgādina par savu 2019. gada 12. 
februāra rezolūciju par nepieciešamību 
stiprināt ES stratēģisko programmu 
attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām laikposmam pēc 2020. gada42, 
kurā norādīts, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
nav novēroti uzlabojumi attiecībā uz 
piekļuvi nodarbinātībai, ka pastāv 
nopietnas bažas saistībā ar mājokļiem un 
neliels progress attiecībā uz nabadzību un 
ka ES sistēmā ir vajadzīga spēcīga 
dzimumu dimensija; pauž bažas par 
naidīgiem izteikumiem pret romiem 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju un papildu 
ierobežojumiem, ko ieviesušas dažas 
dalībvalstis, lai romu kopienām piemērotu 
karantīnu, un pauž bažas par negatīvo 
ietekmi uz visneaizsargātākajām romu 
grupām, piemēram, meitenēm, jaunām 
sievietēm, gados vecākām sievietēm, 
personām ar invaliditāti un LGBTIK+; 
mudina Komisiju pēc iespējas ātrāk 
pieņemt ES stratēģisko programmu romu 
līdztiesības un iekļaušanas jomā, analizēt 
koronavīrusa ietekmi uz romu kopienām un 
pieņemt pasākumus, lai novērstu 
pretreakciju pret tām;

____________________

42 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0075.

117. atgādina par savu 2019. gada 12. 
februāra rezolūciju par nepieciešamību 
stiprināt ES stratēģisko programmu 
attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām laikposmam pēc 2020. gada42, 
kurā norādīts, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
nav novēroti uzlabojumi attiecībā uz 
piekļuvi nodarbinātībai, ka pastāv 
nopietnas bažas saistībā ar mājokļiem un 
neliels progress attiecībā uz nabadzību un 
ka ES sistēmā ir vajadzīga spēcīga 
dzimumu dimensija; pauž bažas par 
naidīgiem izteikumiem pret romiem 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju un papildu 
ierobežojumiem, ko ieviesušas dažas 
dalībvalstis, lai romu kopienām piemērotu 
karantīnu, un pauž bažas par negatīvo 
ietekmi uz visneaizsargātākajām romu 
grupām, piemēram, meitenēm, jaunām 
sievietēm, gados vecākām sievietēm, 
personām ar invaliditāti un LGBTIK+; 
atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta ES 
stratēģiskā programma romu līdztiesības 
un iekļaušanas jomā, ļaujot analizēt 
koronavīrusa ietekmi uz romu kopienām un 
pieņemt pasākumus, lai novērstu 
pretreakciju pret tām;

____________________

42 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0075.



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0234/9

Grozījums Nr. 9
Maria Noichl

Ziņojums A9-0234/2020
Maria Noichl
ES dzimumu līdztiesības stratēģija
(2019/2169(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
122. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

122. aicina Komisiju ātri pieņemt jauno 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III 
(GAP III), pamatojoties uz pašreizējo GAP 
II, lai 2021. gadā sāktu to īstenot kā 
galveno instrumentu dzimumu līdztiesības 
un sieviešu un meiteņu iespēju veicināšanai 
ārējās attiecībās; uzsver, ka šim 
dokumentam ir jābūt paziņojuma formā 
un tam jāpievieno skaidri, izmērāmi un 
konkrētam laikposmam noteikti rādītāji, 
tostarp lomu un atbildības sadalījums 
dažādiem dalībniekiem; prasa jaunajā 
rīcības plānā saglabāt 85 % mērķi veicināt 
dzimumu līdztiesību visās jaunajās 
programmās un noteikt jaunu 20 % mērķi 
programmās iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu kā galveno mērķi; prasa, lai 
jaunajā Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentā par prioritāti tiktu noteikta 
dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības 
visās attiecīgajās ģeogrāfiskajās un 
tematiskajās programmās; atzinīgi vērtē 
izmaiņas Komisijas dienestu un Eiropas 
Ārējās darbības dienesta institucionālajā 
kultūrā, lai efektīvāk izpildītu ES saistības 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību;

122. atzinīgi vērtē jauno Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānu III (GAP III) kā 
galveno instrumentu dzimumu līdztiesības 
un sieviešu un meiteņu iespēju veicināšanai 
ārējās attiecībās; uzsver, ka šim 
dokumentam ir jāpievieno skaidri, 
izmērāmi un konkrētam laikposmam 
noteikti rādītāji, tostarp lomu un atbildības 
sadalījums dažādiem dalībniekiem; atzinīgi 
vērtē to, ka jaunajā rīcības plānā ir 
saglabāts 85 % mērķis veicināt dzimumu 
līdztiesību visās jaunajās programmās; 
pauž nožēlu par to, ka netika noteikts 
jaunais 20 % mērķis programmās iekļaut 
dzimumu līdztiesības aspektu kā galveno 
mērķi; prasa, lai jaunajā Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentā par prioritāti tiktu 
noteikta dzimumu līdztiesība un sieviešu 
tiesības visās attiecīgajās ģeogrāfiskajās un 
tematiskajās programmās; atzinīgi vērtē 
izmaiņas Komisijas dienestu un Eiropas 
Ārējās darbības dienesta institucionālajā 
kultūrā, lai efektīvāk izpildītu ES saistības 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību;

Or. en


