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Pakeitimas 1
Dimitrios Papadimoulis
Kairiųjų frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais;

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti visų 
sektorių programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais, kad būtų skatinama lyčių lygybė 
ir moterų įgalėjimas ir užtikrinta, kad 
moterys ir mergaitės nebūtų paliktos 
nuošalyje; pabrėžia, kad reikia imtis 
sustiprintų ir tikslinių veiksmų siekiant 
skatinti lyčių lygybę ir pasiekti 5-ąjį DVT 
ne vėliau kaip iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 2
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
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pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais;

pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė, ir bent 
vienai specialiai veiksmų programai 
kiekvienoje šalyje; ragina kiekvienoje 
šalyje 20 proc. OPV skirti programoms, 
kurių vienas iš pagrindinių tikslų – lyčių 
lygybė; tikisi, kad OPV lėšos nebus 
naudojamos taip, kad jomis būtų mažinami 
pasiekimai lyčių lygybės srityje; pabrėžia, 
kad reikia vykdyti suderintus ir nuoseklius 
ES veiksmus, ir ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su kitais veikėjais; ypač su 
valstybėmis narėmis ir daugiašaliais 
plėtros bankais, siekiant kuo didesnio 
vystymosi veiksmingumo, be kita ko, 
naudojant novatoriškas finansavimo 
priemones, tokias kaip derinimo 
priemonė;

Or. en

Pakeitimas 3
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais;

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su vyriausybėmis 
partnerėmis, pilietine visuomene, 
privačiuoju sektoriumi, profesinėmis 
sąjungomis ir kitais pagrindiniais 
suinteresuotaisiais subjektais;
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Or. en

Pakeitimas 4
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais;

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios 
paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos projektams, kuriais 
būtų mažinami pasiekimai lyčių lygybės 
srityje arba jiems kenkiama; pabrėžia, kad 
reikia vykdyti suderintus ir nuoseklius ES 
veiksmus, ir ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su visais susijusiais 
veikėjais ir suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 5
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų 
pirma įsipareigojimą 85 proc. ES 
oficialios paramos vystymuisi (OPV) skirti 
programoms, kurių svarbus arba 
pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 

1. atkreipia dėmesį į Trečiąjį ES lyčių 
lygybės veiksmų planą (LLVP III); ragina 
kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti 
programoms, kurių vienas iš pagrindinių 
tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
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tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos 
nebus naudojamos taip, kad jomis būtų 
mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje; 
pabrėžia, kad reikia vykdyti suderintus ir 
nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais;

nuoseklius ES veiksmus, ir ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais 
veikėjais;

Or. fr

Pakeitimas 6
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad visos krizės daro 
stiprų poveikį lytims, o ypač dabartinė 
COVID-19 pandemija; atkreipia dėmesį į 
tai, kad dėl asimetriško pandemijos 
poveikio sektoriams, profesijoms ir dėl 
skirtingos vyrų ir moterų padėties darbo 
rinkoje daugiau moterų nei vyrų prarado 
darbą ir yra didesnė tikimybė, kad jos bus 
tarp atostogų išleistų darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 7
Dimitrios Papadimoulis
Kairiųjų frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairioms 
grupėms priklausančiomis mergaitėmis ir 
moterimis; atkreipia dėmesį į nepaprastai 

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, tokioms kaip 
moterų teisių organizacijos ir socialiniai 
judėjimai, kurios glaudžiausiai 
bendradarbiauja su įvairioms grupėms 
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svarbų Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

priklausančiomis mergaitėmis ir moterimis 
ir gali prisidėti susiejant 85 proc. tikslą su 
konkrečių regionų faktiniais finansavimo 
poreikiais; atkreipia dėmesį į nepaprastai 
svarbų Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą, siekiant 
remti, apsaugoti ir toliau gerinti 
visuotines galimybes gauti lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugas bei naudotis susijusiomis 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 8
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairioms 
grupėms priklausančiomis mergaitėmis ir 
moterimis; atkreipia dėmesį į nepaprastai 
svarbų Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

2. pabrėžia, jog norint, kad ES 
veiksmų poveikis būtų kuo didesnis, 
finansavimas turi būti prieinamas vietos ir 
mažoms pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir kitiems susijusiems 
vietos veikėjams, kurie glaudžiausiai 
bendradarbiauja su įvairioms grupėms 
priklausančiomis mergaitėmis ir moterimis, 
ypatingą dėmesį skirdami vienišiems 
tėvams ir pažeidžiamoms situacijoms; 
atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės vaidmenį ir 
pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
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reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

Or. en

Pakeitimas 9
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairioms 
grupėms priklausančiomis mergaitėmis ir 
moterimis; atkreipia dėmesį į nepaprastai 
svarbų Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 
finansavimas turi būti prieinamas vietos ir 
mažoms pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kurios glaudžiausiai 
bendradarbiauja su įvairioms grupėms 
priklausančiomis mergaitėmis ir moterimis, 
turinčiomis skirtingą gyvenimo patirtį; 
atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės vaidmenį ir 
pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
darbui; primena, kad nedelsiant reikia 
skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

Or. en

Pakeitimas 10
Fabienne Keller, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
glaudžiausiai bendradarbiauja su 
įvairioms grupėms priklausančiomis 
mergaitėmis ir moterimis; atkreipia dėmesį 

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas asociacijoms, 
nevyriausybinėms organizacijoms, vietos 
ir mažoms pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kurios padeda įvairioms 
grupėms priklausančioms mergaitėms ir 
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į nepaprastai svarbų Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės vaidmenį ir pabrėžia, kad 
reikėtų vengti administracinių ir 
įgyvendinimo kliūčių, nes jos gali trukdyti 
svarbiausių subjektų dalyvavimui; 
primena, kad nedelsiant reikia skirti didelį 
finansavimą lytinei ir reprodukcinei 
sveikatai bei teisėms;

moterims bei LGBTIQ asmenims; 
atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės vaidmenį ir 
pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

Or. en

Pakeitimas 11
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairioms 
grupėms priklausančiomis mergaitėmis ir 
moterimis; atkreipia dėmesį į nepaprastai 
svarbų Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

2. pabrėžia, kad finansavimas turi būti 
prieinamas vietos ir mažoms pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairioms 
grupėms priklausančiomis mergaitėmis ir 
moterimis; atkreipia dėmesį į nepaprastai 
svarbų Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti 
administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, 
nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų 
dalyvavimui; primena, kad nedelsiant 
reikia skirti didelį finansavimą lytinei ir 
reprodukcinei sveikatai bei teisėms; 
pabrėžia, kad paramos gavėjai turi būti 
labiau kontroliuojami; primena, kad ES 
turi atidžiai stebėti šių lėšų panaudojimą 
ir EP turi būti informuojamas apie jį;

Or. fr

Pakeitimas 12
Dimitrios Papadimoulis
Kairiųjų frakcijos vardu



PE692.927v01-00 10/20 AM\1232089LT.docx

LT

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad moterys 
neproporcingai nukentėjo dėl COVID-19 
pandemijos ir jos ekonominių bei 
socialinių padarinių ir kad moterys 
sudaro didžiąją dalį darbuotojų, kurie 
neteko darbo ir ypač nukentėjo dėl 
izoliavimo priemonių, taip pat kad 
moterys yra smarkiai išaugusio smurto 
šeimoje ir smurto dėl lyties aukos; tikisi, 
kad bus skiriamas finansavimas 
pagrindinėms paslaugoms, kuriomis 
užtikrinama, kad smurto dėl lyties 
aukoms, įskaitant ir aukas, esančias 
pažeidžiamose ir humanitarinių krizių 
situacijose, būtų suteikta galimybė 
naudotis saugomomis prieglaudomis, 
gerovės sistema, teisine pagalba ir būstu; 
pabrėžia, kad adekvačiomis ir 
kokybiškomis paslaugomis gali būti 
skatinamas socialinis ir ekonominis 
integravimas bei suteikiama psichologinė 
ir socialinė parama visų formų smurto dėl 
lyties aukoms;

Or. en

Pakeitimas 13
Dimitrios Papadimoulis
Kairiųjų frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija konsultuosis su 

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, nes ji gali turėti didelę įtaką 
integraciniam socialiniam ir 
ekonominiam augimui, skatinti 
užimtumą, mažinti skurdą ir padidinti 
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Parlamentu dėl stebėsenos sistemos; BVP; pabrėžia, kad svarbiausiu politikos 
tikslu turi būti pripažintas biudžeto 
sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą; 
palankiai vertina konkrečių lyčių rodiklių 
kūrimą ir kokybišką, pagal lytį suskirstytų 
ir pasauliniu mastu palyginamų duomenų 
rinkimą; tikisi, kad Komisija konsultuosis 
su Parlamentu dėl stebėsenos sistemos, kad 
būtų galima tinkamai įvertinti LLVP III 
efektyvumą, rezultatyvumą, tvarumą ir 
pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 14
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija konsultuosis su 
Parlamentu dėl stebėsenos sistemos;

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą ir 
ypač palankiai vertina tai, kad Komisija 
paskelbė remianti tikslą, kad į visas 
naujas viešųjų išlaidų ir finansinės 
atskaitomybės vertinimo ataskaitas būtų 
įtrauktas modulis dėl atsižvelgimo į lyčių 
aspektą; tikisi, kad Komisija konsultuosis 
su Parlamentu dėl stebėsenos sistemos 
atsižvelgiant į susitarimą, kaip nurodyta 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės 16 straipsnio f 
punkte;

Or. en

Pakeitimas 15
Fabienne Keller, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija konsultuosis su 
Parlamentu dėl stebėsenos sistemos;

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija atidžiai stebės III lyčių 
lygybės veiksmų plano įgyvendinimą ir 
konsultuosis su Parlamentu dėl stebėsenos 
sistemos;

Or. en

Pakeitimas 16
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą 
ir pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija konsultuosis su 
Parlamentu dėl stebėsenos sistemos;

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, įskaitant viešųjų finansų valdymo 
rėmimo programas; tikisi konkrečių 
žingsnių remiant visuotinės socialinės 
apsaugos sistemas ir pripažįstant, 
mažinant ir perskirstant neapmokamą 
priežiūrą bei darbą namų ūkyje;

Or. en

Pakeitimas 17
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 

3. atkreipia dėmesį į didesnę paramą 
biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių 
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aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija konsultuosis su 
Parlamentu dėl stebėsenos sistemos;

aspektą, konkrečių lyčių rodiklių kūrimą ir 
pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimą; 
tikisi, kad Komisija konsultuosis su 
Parlamentu dėl stebėsenos sistemos;

Or. fr

Pakeitimas 18
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina ketinimą 
padidinti bendrą švietimo finansavimą 
skiriant 10 proc. humanitarinės pagalbos 
biudžeto švietimui ekstremaliosiose 
situacijose; atkreipia dėmesį į tai, kad 
biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą taip pat turėtų padėti remti 
programas, skirtas stiprinti politinių 
lyderių moterų gebėjimus ir remiant 
jaunų lyderių programas;

Or. en

Pakeitimas 19
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina tai, kas iki šiol 
pasiekta lyčių lygybės srityje Europos 
investicijų banko skolinimo politikoje, ir 
ragina banką padidinti savo pastangas, 
visų pirma kuo labiau atsižvelgti į 
LLVP III politikos tikslus vykdant išorės 
skolinimo įgaliojimus;
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Or. en

Pakeitimas 20
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
investuoti į moterų verslumą ir moterų 
vadovaujamą verslą, taip pat finansuoti 
projektus, kuriuose siūlomos verslo 
plėtros paslaugos ir parama užimtumui, 
be kita ko, moterims ekonomikos 
atsigavimo aplinkybėmis ir priverstinio 
perkėlimo sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 21
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. palankiai vertina konkrečių lyčių 
rodiklių, kurie turi būti aiškūs, 
išmatuojami ir įvykdytini per nustatytą 
laiką, kūrimą ir pagal lytį suskirstytų 
duomenų rinkimą; tikisi, kad Komisija 
konsultuosis su Parlamentu dėl 
stebėsenos sistemos, kuri turėtų atitikti 
darnaus vystymosi tikslus, bet jais 
neapsiriboti, ir į ją turėtų būti įtraukti 
konkretūs ES rodikliai, pagrįsti 
tarptautiniais žmogaus teisių standartais, 
pavyzdžiui, CEDAW, Stambulo 
konvencija, Tarptautinės konferencijos 
gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programa ir peržiūros konferencijų 
rezultatais, ES strateginiu požiūriu dėl 
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MTS ir atitinkamomis TDO 
konvencijomis;

Or. en

Pakeitimas 22
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. primena, kad 2020 m. gruodžio 
16 d. priimtame Tarpinstituciniame 
susitarime, pridėtame prie 2021–2027 m. 
DFP reglamento, nustatoma, kad 2021–
2027 m. laikotarpiu lyčių lygybė yra 
horizontalusis principas ir biudžeto 
skaidrumo sudedamoji dalis; ragina 
Komisiją parengti ir pateikti Europos 
Parlamentui metodiką, pagal kurią būtų 
galima apskaičiuoti su lyčių lygybe 
susijusias išlaidas vykdant programas 
pagal 2021–2027 m. DFP, įskaitant 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 23
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina parengti išsamią ir 
visapusišką mokymo programą, kuria 
būtų remiamas LLVP III įgyvendinimas, 
ir ragina ES parengti lyčių lygybės gaires, 
skirtas visiems LLVP III 

Išbraukta.
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įgyvendinantiems ES subjektams;

Or. fr

Pakeitimas 24
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina parengti išsamią ir 
visapusišką mokymo programą, kuria būtų 
remiamas LLVP III įgyvendinimas, ir 
ragina ES parengti lyčių lygybės gaires, 
skirtas visiems LLVP III įgyvendinantiems 
ES subjektams;

4. ragina parengti išsamią ir 
visapusišką mokymo programą, kuria būtų 
remiamas LLVP III įgyvendinimas visų 
pirma lyčių aspekto integravimo, biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
poveikio lytims vertinimų atlikimo ir lyčių 
analizės bei smurto dėl lyties klausimais; 
ir ragina ES parengti lyčių lygybės gaires, 
skirtas visiems LLVP III įgyvendinantiems 
ES subjektams; ir visų pirma kiekvienoje 
ES delegacijoje įdarbinti visą darbo laiką 
dirbančius kontaktinius asmenis lyčių 
lygybės klausimais, turinčius pakankamų 
išteklių ir laiko atlikti savo užduotis, ir 
patarėjus lyčių lygybės klausimais 
vykdant karines BSGP misijas;

Or. en

Pakeitimas 25
Dimitrios Papadimoulis
Kairiųjų frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina parengti išsamią ir 
visapusišką mokymo programą, kuria būtų 
remiamas LLVP III įgyvendinimas, ir 
ragina ES parengti lyčių lygybės gaires, 

4. ragina parengti išsamią ir 
visapusišką mokymo programą, kuria būtų 
remiamas LLVP III įgyvendinimas, ir 
ragina ES parengti aiškias ir konkrečias 
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skirtas visiems LLVP III įgyvendinantiems 
ES subjektams;

lyčių lygybės gaires ir nustatyti 
privalomus tikslus, skirtus visiems 
LLVP III įgyvendinantiems ES 
subjektams;

Or. en

Pakeitimas 26
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. tikisi, kad įgyvendinant visus 
fondus ir sudarant galimybes dalyvauti 
projektuose bei teikti paraiškas bus 
visapusiškai laikomasi LLVP III numatyto 
transformatyvus požiūrio į lytį ir 
visapusiškai paisoma nediskriminavimo dėl 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, 
lyties raiškos ir lyties požymių principo; 
mano, kad tai reiškia, jog reikia aktyviai 
įtraukti pilietinės visuomenės 
organizacijas, veikiančias moterų ir 
LGBTIQ asmenų teisių sankirtos srityje.

5. tikisi, kad įgyvendinant visus 
fondus ir sudarant galimybes dalyvauti 
projektuose bei teikti paraiškas bus 
visapusiškai laikomasi LLVP III numatyto 
transformatyvaus požiūrio į lytį ir 
visapusiškai paisoma nediskriminavimo dėl 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, 
lyties raiškos ir lyties požymių principo; 
mano, kad tai reiškia, jog reikia aktyviai 
įtraukti pilietinės visuomenės 
organizacijas, veikiančias moterų ir 
LGBTIQ asmenų teisių sankirtos srityje, 
visų pirma į projektus, susijusius su 
smurtu dėl lyties ir (arba) smurtu šeimoje, 
švietimu, lytine ir reprodukcine sveikata 
bei teisėmis ir kova su lyčių stereotipais;

Or. en

Pakeitimas 27
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad būtina skatinti 
vienodą dalyvavimą ir lyderystę, 
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atsižvelgiant į tai, kad tik nedaugelis 
moterų užima aukščiausias vadovaujamas 
pareigas; pabrėžia, kad reikia kovoti su 
bet kokia diskriminacija dėl lyties užimant 
vadovaujamas pareigas; atkreipia dėmesį 
į tai, kad būtina kurti lyčių pusiausvyrą 
užtikrinantį vadovavimą;

Or. en

Pakeitimas 28
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad moterys ir vyrai 
turėtų turėti lygias galimybes, vienodą 
galimybę įsidarbinti ir gauti vienodą 
užmokestį už vienodą darbą, kad galėtų 
būti ekonomiškai nepriklausomi; 
atkreipia dėmesį į tai, kad moterys ir vyrai 
turėtų vienodai dalytis priežiūros 
pareigomis ir turėti galimybę naudotis 
tinkama socialine apsauga, viešosiomis 
paslaugomis ir finansinėmis galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 29
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. atkreipia dėmesį į tai, kad smurtas 
dėl lyties yra smerktinas ir jam turi būti 
užkirstas kelias; ragina įvertinti ir 
tobulinti ES iniciatyvas ir programas, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią visų 
formų smurtui dėl lyties; pabrėžia, jog 
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labai svarbu, kad aukos turėtų galimybę 
gauti paramą; ragina kurti didėjančias 
apsaugos programas;

Or. en

Pakeitimas 30
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pakartoja, kad skatinant lyčių 
teises reikia naudotis visa turima praktine 
ES valstybių narių patirtimi ir 
ekspertinėmis žiniomis; pakartoja, kad 
akademinio ir švietimo bendradarbiavimo 
vaidmuo svarbus stiprinant lyčių teises 
visame pasaulyje ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad siekiant lyčių lygybės tikslų svarbus 
vystymosi studijų ir visuotinio pilietinio 
ugdymo vaidmuo;

Or. en

Pakeitimas 31
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. primena, kad švietimo ir 
kokybiškos švietimo sistemos yra 
pagrindas skatinti lyčių lygybę; pabrėžia, 
kad reikia didinti investicijas į mergaičių 
švietimą siekiant vienodų galimybių gauti 
visų formų švietimo ir mokymo paslaugas; 
atkreipia dėmesį į tai, kad būtina imtis 
priemonių įveikti lyčių stereotipus ir 
normas, dėl kurių mokyklose atsiranda 
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diskriminacija dėl lyties;

Or. en


