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Pakeitimas 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Nuomonės projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos 
socialinių teisių ramstį, ypač į jo 2, 3, 6, 9 
ir 15 principus,

Or.en

Pakeitimas 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Nuomonės projektas
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslus 
(DVT), ypač į jos 1, 5, 8 ir 10 tikslus ir 
atitinkamus jų uždavinius ir rodiklius,

Or.en

Pakeitimas 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
1 c nurodomoji dalis (nauja)



PE650.655v02-00 4/122 AM\1205885LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 1951 m. 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvenciją dėl vienodo atlyginimo ir į 
2019 m. TDO konvenciją dėl smurto ir 
priekabiavimo,

Or.en

Pakeitimas 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Nuomonės projektas
1 d nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 7 d. 
Komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio principo 
stiprinimo didinant skaidrumą2a,
__________________
2a OL L 69, 2014 3 8, p. 112.

Or.en

Pakeitimas 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
1 e nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos 
dokumentą „Strateginė veikla siekiant 
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lyčių lygybės 2016–2019 m.“,

Or. en

Pakeitimas 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Nuomonės projektas
1 f nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos 
parengtą dokumentą „2017–2019 m. ES 
veiksmų planas. Kovoti su vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumu“ 
(COM(2017) 0678),

Or. en

Pakeitimas 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Nuomonės projektas
1 g nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos 
2019 m. ataskaitą dėl moterų ir vyrų 
lygybės Europos Sąjungoje,

Or. en

Pakeitimas 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
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Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Nuomonės projektas
1 h nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2006 m. 
liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir vienodo požiūrio į 
moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo3a ir į 
2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų 
asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos 
direktyva 2010/18/ES3b,
__________________
3a OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
3b OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 i nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos lyčių 
lygybės instituto lyčių lygybės indeksą, 
ypač į 2019 m. indekso ataskaitą,

Or. en
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Pakeitimas 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Nuomonės projektas
1 j nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 
13 d. Tarybos išvadas „Vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo panaikinimas. 
Pagrindinė politika ir priemonės“,

Or. en

Pakeitimas 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 k nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 
10 d. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe 
grindžiama ekonomika ES. Tolesni 
veiksmai“,

Or. en

Pakeitimas 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Nuomonės projektas
1 l nurodomoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. 
gegužės 26 d. rezoliuciją „Skurdas: lyčių 
aspektas“,

Or. en

Pakeitimas 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Nuomonės projektas
1 m nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. 
sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio,

Or. en

Pakeitimas 14
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
1 n nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. 
birželio 14 d. rezoliuciją dėl poreikio 
parengti ES strategiją siekiant pašalinti 
vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo 
išvengti,

Or. en
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Pakeitimas 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
1 o nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. 
spalio 3 d. rezoliuciją dėl moterų 
ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir 
viešajame sektoriuose,

Or. en

Pakeitimas 16
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Nuomonės projektas
1 p nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. 
lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl kovos su 
nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir 
augimo skatinimo veiksnio,

Or. en

Pakeitimas 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner
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Nuomonės projektas
1 r nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. 
sausio 30 d. rezoliuciją dėl vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo,

Or. en

Pakeitimas 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Nuomonės projektas
1 s nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. 
Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 
2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“,

Or. en

Pakeitimas 19
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
1 t nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. 
balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų 
ES veiksmų kovojant su COVID-19 
pandemija ir jos padariniais,

Or. en
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Pakeitimas 20
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi vykdant dabartinę lyčių 
lygybės politiką nepavyko panaikinti 
moterų diskriminacijos, ne tik dėl mūsų 
visuomenėje giliai įsišaknijusių lyčių 
stereotipų, bet ir dėl socialinių ir 
ekonominių teisių nepaisymo, su kuriuo 
susiduria neproporcingai daug moterų, 
ypač įvairių formų diskriminaciją 
patiriančios moterys, kurioms labiau nei 
vyrams gresia skurdas ir socialinė 
atskirtis;

Or. en

Pakeitimas 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
bendrų ir pagrindinių Europos Sąjungos 
principų, įtvirtintų ES sutarties 2 
straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje, SESV 
8 straipsnyje ir Pagrindinių teisių 
chartijos 23 straipsnyje; kadangi SESV 
157 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad 
valstybės narės privalo užtikrinti vienodo 
užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės 
darbą abiejų lyčių darbuotojams principo 
taikymą;

Or. en
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Pakeitimas 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
bendrų ir pagrindinių Europos Sąjungos 
principų, įtvirtintų Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 
dalyje, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 straipsnyje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 23 
straipsnyje; kadangi sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 157 straipsnyje aiškiai 
nurodyta, kad valstybės narės privalo 
užtikrinti vienodo užmokesčio už vienodą 
ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių 
darbuotojams principo taikymą;

Or. en

Pakeitimas 23
Anne Sander

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi vyrų ir moterų lygybės 
principas yra pagrindinė Sąjungos vertybė 
ir jis įtvirtintas Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 
dalyje; kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 ir 19 straipsniuose ir 
Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje 
aiškiai nurodyta, kad ES įsipareigoja vyrų 
ir moterų lygybę įtraukti į visų sričių ES 
politiką ir veiklą;

Or. fr
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Pakeitimas 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi ekonominė 
nepriklausomybė yra būtina moterų ir 
vyrų savirealizacijos sąlyga ir kadangi 
siekiant lyčių lygybės labai svarbu 
užtikrinti vienodas galimybes gauti 
finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Nuomonės projektas
A f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Af. kadangi visoje ES moterys gauna 
neproporcingai mažiau pajamų nei vyrai; 
kadangi, remiantis naujausiais Europos 
Komisijos duomenimis, ES vyrų ir moterų 
valandinis darbo užmokestis skiriasi 
15,7 proc., nors įvairiose valstybėse 
narėse jis labai nevienodas; kadangi, 
atsižvelgiant į užimtumo lygį ir bendrą 
dalyvavimą darbo rinkoje, atotrūkis tarp 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio padidėja 
iki 30,1 proc.; kadangi tik 8 proc. vyrų ES 
dirba ne visą darbo dieną, o beveik 
trečdalis (31 proc.) moterų visoje ES taip 
dirba dėl įvairių priežasčių, įskaitant 
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stereotipus, struktūrines priežastis ir 
visuomenės lūkesčius;

Or. en

Pakeitimas 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
A g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ag. kadangi, remiantis naujausiais 
Komisijos duomenimis, ES vyrų ir moterų 
valandinis darbo užmokestis skiriasi 
16 proc., nors įvairiose valstybėse narėse 
jis labai nevienodas; kadangi Europoje 
dirba tik 67 proc. moterų, palyginti su 
78 proc. vyrų; kadangi vyrų ir moterų 
pensijų dydis skiriasi 37 proc., o vidutinė 
moterų pensija 30,1 proc. mažesnė nei 
vyrų;

Or. en

Pakeitimas 27
Anne Sander

Nuomonės projektas
A h konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ah. kadangi mažai moterų dirba gerai 
apmokamuose sektoriuose ir užima su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas 
ir vis dar nepanaikinta lyčių nelygybė ES 
darbo rinkoje, pvz., vyrų ir moterų 
užimtumo skirtumas siekia 11,5 proc., 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas – 16 proc., o vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas – 35,7 proc., ir tai gali 
įstumti moteris į nepalankią arba 
pažeidžiamą padėtį; kadangi norint 
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panaikinti šiuos vyrų ir moterų užimtumo, 
darbo užmokesčio bei pensijų skirtumus 
reikia didelių pastangų;

Or. fr

Pakeitimas 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
A i konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ai. kadangi vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo pasekmės apima 
37 proc. vyrų ir moterų pensijų pajamų 
skirtumą, kuris išliks dar kelis 
artimiausius dešimtmečius, ir nevienodą 
moterų ir vyrų ekonominės 
nepriklausomybės lygį: 1 iš 5 moterų ES 
priklauso mažiausiai uždirbančiųjų 
grupei, palyginti su 1 iš 10 vyrų;

Or. en

Pakeitimas 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Nuomonės projektas
A j konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aj. kadangi tai, kad moterys negauna 
lygiaverčio užmokesčio, taip pat riboja jų 
galimybes užsitikrinti ekonominę 
nepriklausomybę, taigi ir jų gebėjimą 
savarankiškiau priimti sprendimus dėl 
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savo gyvenimo; kadangi, remiantis 
Moterų politikos tyrimų instituto 
duomenimis, dirbančių moterų skurdo 
lygis galėtų sumažėti nuo 8,0 iki 3,8 proc., 
jei moterims būtų mokamas toks pat 
darbo užmokestis kaip vyrams; kadangi 
2,5 mln. iš 5,6 mln. šiuo metu skurstančių 
vaikų išbristų iš skurdo, jei būtų 
panaikintas vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas;

Or. en

Pakeitimas 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Nuomonės projektas
A k konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ak. kadangi darbo užmokesčio 
skaidrumas gali būti labai svarbus 
užtikrinant, kad būtų padaryta didelė 
pažanga sprendžiant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą ir būtų 
kovojama su nelygybe ir jis galėtų padėti 
atskleisti, kad nuolatiniai vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumai labiausiai 
susiję su sistemingu moterų darbo 
nuvertinimu ir nepakankamu jo vertinimu 
ir atlyginimu; kadangi skaidriu darbo 
užmokesčiu gali būti toliau remiamos 
kolektyvinių derybų strategijos, kuriomis 
siekiama sumažinti nesąžiningus darbo 
užmokesčio skirtumus, taip pat apskritai 
kovoti su mažu darbo užmokesčiu;

Or. en

Pakeitimas 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
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Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Nuomonės projektas
A l konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Al. kadangi vyrų ir moterų bendro 
mėnesio uždarbio skirtumas tarp 15–
24 metų darbuotojų (7 proc.) buvo 
daugiau kaip penkis kartus mažesnis nei 
tarp 65 metų ir vyresnių darbuotojų 
(38 proc. vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas), ir iš to aiškiai 
matyti, kad dėl motinystės prarandama 
daug pajamų; kadangi skurdas 
daugiausia paplitęs tose šeimose, kuriose 
moterys vienos išlaiko šeimą: 2017 m. ES 
skurdo riziką patyrė 35 proc. vienišų 
motinų, palyginti su 28 proc. vienišų 
tėvų1a;
__________________
1a EIGE skaičiavimai, ES SPGS.

Or. en

Pakeitimas 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
A m konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Am. kadangi moterų ekonominis 
įgalėjimas svarbus užtikrinant lyčių 
lygybę, kovojant su skurdu ir socialine 
atskirtimi ir gerinant Europos 
ekonomiką; kadangi dėl vyrų ir moterų 
užimtumo skirtumų patiriami 
ekonominiai nuostoliai per metus sudaro 
maždaug 370 mlrd. EUR1a;
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Or. en

Pakeitimas 33
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Nuomonės projektas
A n konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

An. kadangi tarpsektorinis požiūris yra 
labai svarbus siekiant suprasti daugialypę 
diskriminaciją, kuri susieja moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumą dėl tam tikrų 
tapatybių ir lyties bei kitų socialinių 
veiksnių sankirtą; kadangi daugiau kaip 
pusė neįgalių darbingo amžiaus moterų 
yra ekonomiškai neaktyvios; kadangi 
visose valstybėse narėse daugiau neįgalių 
moterų patiria didelį materialinį 
nepriteklių nei įgalių moterų;

Or. en

Pakeitimas 34
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A o konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ao. kadangi kai kuriose valstybėse 
narėse esama akivaizdaus 
nepasitenkinimo, be kita ko, moterų 
ekonominio įgalėjimo srityse, ir kyla 
pavojus, kad valstybių narių 
darbotvarkėje lyčių lygybei galėtų būti 
skiriama dar mažiau dėmesio;

Or. en
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Pakeitimas 35
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A p konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ap. kadangi COVID-19 krizė daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims 
socialinėje ir ekonomikos srityje, 
atsižvelgiant į tai, kad jos gauna 
mažesnius darbo užmokesčius, turi 
mažiau santaupų ir gauna mažesnes 
pensijas, didesnė jų dalis dirba netradicinį 
ir mažų garantijų darbą ir patiria skurdą, 
joms trūksta lygių socialinės apsaugos 
galimybių, kyla didesnis pavojus dėl krizės 
būti atleistoms ar dirbti mažiau darbo 
valandų, ir jos dėl diskriminacinio 
nemokamo darbo namų ūkyje ir 
priežiūros paskirstymo izoliacijos 
aplinkybėmis susiduria su didesne ir 
konkrečia našta;

Or. en

Pakeitimas 36
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A q konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aq. kadangi kilus dabartinei COVID-
19 krizei daugiausia moterys teikia 
priežiūros paslaugas ir padeda apsaugoti 
visuomenę ir tuo pat metu joms kyla 
didesnis pavojus užsikrėsti dėl to, kad jos 
dažniau verčiasi būtinosiomis 
profesijomis ir profesijomis, kurioms kyla 
didesnė grėsmė[1], pvz., dirba slaugėmis 
ir kitomis sveikatos specialistėmis, 
vaistinės darbuotojomis, prekybos centro 
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kasininkėmis, vyresnio amžiaus žmonių 
slaugytojomis ir valytojomis1a;
__________________
1a Remiantis Eurostatu, moterys 
sudaro 78 proc. visų sveikatos priežiūros 
darbuotojų, įskaitant 4,1 mln. nedidelį 
darbo užmokestį gaunančių ir su didele 
rizika susiduriančių asmeninių 
slaugytojų: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2.

Or. en

Pakeitimas 37
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A r konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ar. kadangi 2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategija ir lyčių lygybės principu 
grindžiamos politikos stiprinimas ES 
lygmeniu – labai svarbūs aspektai siekiant 
užtikrinti, kad COVID-19 krizė 
neprisidėtų prie didėjančios lyčių 
nelygybės ir kad reaguojant į ją būtų 
prisidedama prie moterų diskriminacijos 
mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
A s konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

As. kadangi dėl tradicinių stereotipų 
kyla pavojus, kad reaguojant į COVID-19 
krizę valstybių narių priimtos sanitarinės 
priemonės padarys itin didelę įtaką 
moterų profesiniam gyvenimui;

Or. en

Pakeitimas 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Nuomonės projektas
A t konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

At. kadangi COVID-19 krizė paskatins 
dar giliau įsišaknijusią vyrų ir moterų 
nelygybę ir diskriminaciją darbo rinkoje; 
kadangi priešakinių linijų darbuotojai, 
pvz., slaugytojai ir svarbiausi darbuotojai, 
dirbantys mažmeninės prekybos maisto 
produktais ir jų pristatymo, švietimo, 
žemės ūkio, transporto srityse, pagalbos 
tarnybų, pilietinės visuomenės nariai, 
savanoriai, valymo ir atliekų rinkimo 
sektoriai, kuriuose daugiausia dirba 
moterys, gauna nepakankamą darbo 
užmokestį ir yra nepakankamai 
vertinami; kadangi nėra jokio pagrindo 
kilus krizei abejoti dėl neatidėliotino 
poreikio užtikrinti ES sutarties vienodo 
užmokesčio už vienodos vertės darbą 
principo taikymą;

Or. en

Pakeitimas 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
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Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
A u konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Au. kadangi dėl COVID-19 
pandemijos milijonai darbuotojų dirba 
nuotoliniu būdu, stresą keliančiomis 
sąlygomis, dirba viršvalandžius ir 
rizikuodami savo sveikata; moterys ypač 
pažeidžiamos, nes tradiciškai jos turi 
daugiau su priežiūra ir buitimi susijusių 
pareigų;

Or. en

Pakeitimas 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
A v konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Av. kadangi per gyvenimą labai išauga 
skurdo rizika, o tai rodo didėjantį bendrą 
darbo užmokesčio skirtumų poveikį; 
kadangi tarp 75 metų ir vyresnių asmenų 
skurdą daugiausia patiria moterys, visų 
pirma dėl su lytimi susijusio nemokamo 
priežiūros darbo poveikio ir trumpesnės 
moterų darbo trukmės ir (arba) mažesnių 
per visą karjerą gautų pajamų, kurios 
lemia mažesnes pensijas;

Or. en
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Pakeitimas 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
A w konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aw. kadangi, Jungtinių Tautų 
duomenimis, psichologinį ar seksualinį 
priekabiavimą darbo vietoje arba 
priekabiavimą, turintį sunkių pasekmių 
asmeniniams ir profesiniams siekiams, 
visame pasaulyje patiria beveik 35 proc. 
moterų ir tai kenkia moterų savigarbai ir 
jų pozicijai derybose dėl teisingesnio 
atlyginimo; kadangi darbo užmokestis ir 
ekonominė nepriklausomybė yra būtina 
moterų galimybės išsilaisvinti iš santykių, 
kuriuose patiriama prievarta ir smurtas, 
sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
A x konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ax. kadangi fizinį ir (arba) seksualinį 
smurtą ES yra patyrusi viena iš trijų 
15 metų sulaukusių moterų;

Or. en

Pakeitimas 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
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Rafaela
Nuomonės projektas
A y konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ay. kadangi toliau didėja moterų 
dalyvavimas darbo rinkoje; kadangi 
dažnai moterys dirba darbus, kuriems jų 
kvalifikacija per aukšta;

Or.en

Pakeitimas 45
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. primena, kad diskriminacija dėl 
lyties tebėra plačiai paplitusi ir dažna ir ji 
kenkia ne tik pavieniams asmenims, bet ir 
visai visuomenei; todėl ragina Komisiją 
dėti daugiau pastangų, neapsiribojant 
Strategija, ir užsibrėžti sunkiai 
įgyvendinamus tikslus, parengti aktualius 
ir atnaujintus teisės aktus bei teikti 
pakankamą finansavimą kovai su 
diskriminacija dėl lyties;

Or.en

Pakeitimas 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. atkreipia dėmesį į ES 
intervencinių veiksmų pagrindą, kaip 
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aprašyta EK veiksmų gairėse dėl lyčių 
lygybės strategijos; pabrėžia, kokia svarbi 
lyčių lygybės strategija, kuria remiami, 
koordinuojami ir papildomi valstybių 
narių vykdomi veiksmai lyčių lygybės 
srityje;

Or.en

Pakeitimas 47
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. primena, kad darbo sektoriuje vis 
dar esama nelygybės, susijusios su 
pajamomis, karjeros perspektyvomis, 
sektoriais, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys, galimybėmis naudotis 
socialinės apsaugos, švietimo ir mokymo 
paslaugomis; primena, kad, siekiant lyčių 
lygybės, reikia atsižvelgti į visus šiuos 
aspektus;

Or.en

Pakeitimas 48
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. primena, kad reikia kovoti su 
daugialype diskriminacija, visų pirma 
pažeidžiamų grupių, kaip antai neįgalių 
moterų, juodaodžių ir nebaltaodžių 
moterų, moterų migrančių ir tautinėms 
mažumoms priklausančių moterų, 
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vyresnio amžiaus moterų ir LGBTIQ+ 
asmenų, diskriminacija;

Or. en

Pakeitimas 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
-1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1e. palankiai vertina naująją 2020–
2025 m. ES lyčių lygybės strategiją, visų 
pirma lyčių aspekto integravimo ir 
tarpsektoriškumo horizontaliųjų principų 
įtraukimą; pabrėžia, kaip svarbu 
užtikrinti, kad jos tikslai ir priemonės 
būtų naudingi visoms moterims, įskaitant 
mažumoms priklausančias moteris, pvz., 
neįgalias moteris, moteris migrantes, 
nebaltaodes moteris ir tautinėms 
mažumoms priklausančias moteris, 
vyresnio amžiaus moteris, vienišas 
motinas ir LGBTIQ asmenis;

Or. en

Pakeitimas 50
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
-1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1e. palankiai vertina Komisijos atliktą 
esamos sistemos, taikomos vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą srityje, vertinimą, pradėtas 
konsultacijas, kaip pagerinti lyčių lygybę 
darbo rinkoje, būsimą Pensijų 
adekvatumo ataskaitą ir tai, kad 
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apsvarstyta galimybė profesinių pensijų 
sistemose numatyti pensijų kreditus su 
priežiūra susijusių karjeros pertraukų 
atvejais;

Or. en

Pakeitimas 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
-1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1f. yra susirūpinęs dėl riboto 
socialinio judumo, kenkiančio moterų 
darbuotojų judumui; pabrėžia, kad reikia 
didinti darbuotojų judumo galimybes ES;

Or. en

Pakeitimas 52
Anne Sander

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, 
kuri būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 53
Rosa Estaràs Ferragut
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, 
kuri būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymus dėl Direktyvos 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo 
įgyvendinimo (nauja redakcija) geresnio 
įgyvendinimo ir peržiūros; primygtinai 
rekomenduoja valstybėms narėms 
įgyvendinti 2014 m. Komisijos 
rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio principo stiprinimo 
didinant skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 54
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, 
kuri būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

1. pabrėžia, kaip svarbu, kad į 
Direktyvą 2006/54/EB būtų įtraukta 
vienodo užmokesčio už vienodą darbą 
apibrėžtis;

Or. en

Pakeitimas 55
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, 
kuri būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
būtų įgyvendinama Direktyva 
2006/54/EB, siekiant praktiškai įtvirtinti 
visišką vyrų ir moterų lygybę profesiniame 
gyvenime; atmeta galimybę įtraukti 
naujas apibrėžtis ar sąvokas, dėl kurių 
turėtų būti iš esmės peržiūrėta teisinė 
sistema, kuria grindžiama minėta 
direktyva, ir su šia sistema susijusios 
pagrindinės teisės;

Or. es

Pakeitimas 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, 
kuri būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją, remiantis 
neseniai atliktu savo ES vienodo 
užmokesčio teisės aktų veikimo ir 
įgyvendinimo vertinimu, laiku pateikti 
Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą, kad būtų 
atnaujinti ir patobulinti teisės aktai ir 
pagerintas jų vykdymas, vadovaujantis 
ESTT praktika;

Or. en

Pakeitimas 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
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Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri 
būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

Direktyvą 2006/54/EB, glaudžiai 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, siekiant stiprinti lygiaverčio 
darbo principą, kuris būtų taikomas 
visuose profesiniuose sektoriuose ir apimtų 
lyčių aspektu grindžiamą požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 58
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri 
būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų 
taikoma visuose profesiniuose sektoriuose 
ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 59
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
privalomą lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri 
būtų taikoma visuose profesiniuose 
sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu 
grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų 
taikoma visuose profesiniuose sektoriuose 
ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, 
ir nuostatą dėl vienodo užmokesčio 
principo įgyvendinimo (direktyvos 4 
straipsnis);

Or. it
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Pakeitimas 60
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant privalomą 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų 
taikoma visuose profesiniuose sektoriuose 
ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant privalomą 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų 
taikoma visuose profesiniuose sektoriuose 
ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį; 
ragina Komisiją per ateinančius metus 
pateikti Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą; į 
tokią peržiūrą reikėtų įtraukti privalomą 
„lygiaverčio darbo“ apibrėžties taikymą 
visuose lyčių aspektu grindžiamuose 
profesiniuose sektoriuose, paminėti 
įvairias diskriminacijos formas, įtraukti 
papildomas priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas direktyvos įgyvendinamumas 
taikant veiksmingesnes sankcijas, taip pat 
bet kokios diskriminacijos dėl seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės ar lyties 
pakeitimo draudimas; panaikinti 
pasenusius dalykinės taikymo srities 
apribojimus, susijusius su profesinės 
socialinės apsaugos sistemomis; įtraukti 
nuorodą valstybėms narėms laikytis 
tarptautinių įsipareigojimų ir žmogaus 
teisių teisės priemonių, kurias jos 
ratifikavo, pvz., JT sutarčių ir TDO 
konvencijų; stiprinti ir atnaujinti 
procesines teises;

Or. en

Pakeitimas 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant privalomą 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų 
taikoma visuose profesiniuose sektoriuose 
ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį;

1. ragina Komisiją iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant privalomą 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų 
taikoma visuose profesiniuose sektoriuose 
ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį; 
įpareigojant įmones parengti iniciatyvas 
arba planus dėl lyčių lygybės, įskaitant 
priemones, kuriomis būtų panaikinta 
segregacija, mokėjimo sistemų plėtojimo 
ir paramos moterų karjerai priemonių;

Or. en

Pakeitimas 62
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primygtinai ragina Komisiją 
apsvarstyti „lygiaverčio darbo“ apibrėžtį, 
pagrįstą Teisingumo Teismo praktika ir 
apimančią darbą ne visą darbo laiką ir 
oficialių profesinių kvalifikacijų ir iš tiesų 
vykdomų užduočių pusiausvyrą; šia 
apibrėžtimi prievolė įrodyti tenka 
darbdaviui arba šaliai, teigiančiai, kad 
profesinė patirtis svarbi darbui atlikti;

Or. en

Pakeitimas 63
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad Pagrindinių teisių 
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chartijos 21 straipsnyje yra įtvirtintas 
nediskriminavimo principas, apimantis ir 
nediskriminavimą dėl lyties;

Or. es

Pakeitimas 64
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena 2020 m. sausio 30 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumo ir 
primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti 
naują ES kovos su vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumu veiksmų planą, 
nustatant aiškius tikslus valstybėms 
narėms ir tarpsektorinę perspektyvą, kad 
būtų atsižvelgta į pensijų skirtumus 
skatinančius veiksnius ir įvertintas 
poreikis imtis konkrečių priemonių, 
kuriomis būtų sumažintas šis skirtumas, 
neapsiribojant galimu pensijų kreditų 
teikimu vyrams ir moterims;

Or. en

Pakeitimas 65
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad lyčių aspekto 
integravimas į visų krypčių ES politiką 
nurodytomis sąlygomis reiškia, kad būtų 
patiriama daugiau žalos nei naudos, nes 
akivaizdžiai seksistiniai teiginiai 
prieštarauja socialinės taikos dvasiai, 
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kuria grindžiamos Europos Sąjungos 
Sutartys, pažeidžiant pagrindinius 
principus, kaip antai lyčių lygybės 
principą, nes sustiprinama moterų 
padėtis, palyginti su vyrų;

Or. es

Pakeitimas 66
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. atkreipia dėmesį į socialiai 
atsakingų viešųjų pirkimų įtaką remiant 
lyčių lygybę darbe, aktyvesnį moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje ir profesinio ir 
asmeninio gyvenimo suderinimą; ragina 
Komisiją stebėti vienodo moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio principo, kuris 
įtraukiamas į visas ES viešųjų pirkimų 
sutartis, laikymąsi ir naudoti lyčių lygybės 
principu grindžiamus viešuosius pirkimus 
kaip naują strateginių pirkimų metodą, 
priimant gaires ir teikiant techninę 
paramą valstybėms narėms ir valdžios 
institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 67
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 

2. laikosi nuomonės, kad remiantis 
vien ideologinėmis, o ne teisinėmis 
prielaidomis pažeidžiama tikra ir 
veiksminga vyrų ir moterų lygybės 
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užmokesčio; įvairiose veiklos srityse principo 
samprata; todėl ragina Komisiją 
užtikrinti, kad jos pasiūlymai būtų 
tikslesni ir labiau pagrįsti;

Or. es

Pakeitimas 68
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą imtis ryžtingų veiksmų, 
kuriais būtų panaikintas vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas ir su tuo 
susijęs pensijų skirtumas, remiant vienodo 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio už 
vienodą darbą principą; palankiai vertina 
neseniai parengtą naują Europos lyčių 
lygybės strategiją, kuria siekiama 
panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, įtraukiant 
privalomas darbo užmokesčio skaidrumo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti išsamią informaciją 
dėl skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pasiūlymus panaikinti 
darbo užmokesčio skirtumą;
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Or. pl

Pakeitimas 70
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą pateikti priemonių dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio, atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės institucinius ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą pateikti privalomas 
priemones dėl skaidraus darbo 
užmokesčio, kad darbuotojai turėtų 
reikiamos informacijos apie darbo 
užmokesčio dydį, kad būtų nustatyti 
skirtumai ir diskriminacija ir, prireikus, 
būtų imamasi veiksmų; pabrėžia, kad 
svarbu, kaip žadėta, iki 2020 m. pabaigos 
pateikti pasiūlymą; mano, kad šios 
priemonės turėtų būti grindžiamos 
2014 m. Rekomendacija dėl vienodo vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio principo 
stiprinimo didinant skaidrumą1b; 
pabrėžia, kokie svarbūs socialiniai 
partneriai siekiant pagerinti vyrų ir 
moterų užimtumo, darbo užmokesčio ir 
pensijų skirtumus, visų pirma rengiant 
būsimą pasiūlymą dėl darbo užmokesčio 
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skaidrumo;

Or. en

Pakeitimas 72
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. atkreipia dėmesį į ankstesnį savo 
raginimą Komisijai kuo greičiau pateikti 
neprivalomą priemonę dėl skaidraus vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio;

Or. en

Pakeitimas 73
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. ragina Komisiją pateikti 
neprivalomą priemonę dėl skaidraus vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio;

Or. en

Pakeitimas 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 2. ragina Komisiją pateikti įrodymais 
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kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

pagrįstą stebėsenos priemonę dėl skaidraus 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio;

Or. en

Pakeitimas 75
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisės aktus dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

Or. en

Pakeitimas 76
Loucas Fourlas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
per šešis mėnesius pateikti teisinę 
priemonę dėl skaidraus vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio;

Or. en

Pakeitimas 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau ir iki šių metų pabaigos 
pateikti Direktyvą dėl skaidraus vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio, atsižvelgiant į 
tai, kad ją pateikti buvo žadėta per pirmas 
100 dienų; be to, ragina Komisiją 
neabejoti dėl šio klausimo skubos kilus 
esamai krizei, dėl kurios darbo rinkoje dar 
giliau įsišaknys lyčių nelygybė ir 
diskriminacija;

Or. en

Pakeitimas 78
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
pateikti teisinę priemonę dėl skaidraus vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio po 
konsultacijų su pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir privačiuoju sektoriumi, 
siekiant užtikrinti jos veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 79
Loucas Fourlas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
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skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio, apimančią pakankamus 
kontrolės mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 80
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai 
kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl 
skaidraus vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio1b; apgailestauja dėl to, kad 
nenustatytas konkretus laikotarpis, per 
kurį reikia pasiūlyti tokią priemonę, ir 
pabrėžia, kad dėl esamos krizės dar 
svarbiau, kad Komisija nedelsdama 
įvykdytų savo įsipareigojimą ne vėliau 
kaip iki 2020 m. pabaigos pateikti 
pasiūlymą; mano, kad moterys neturėtų 
nukentėti dėl COVID-19 krizės;
__________________
1b 2020 m. sausio 30 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo.

Or. en

Pakeitimas 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. taip pat pabrėžia, kad didelė 
atsakomybė tenka darbdaviams, ir ragina 
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Europos Komisiją ir valstybes nares 
priimti priemones, kuriomis visi 
darbdaviai tiek viešajame, tiek 
privačiajame sektoriuje būtų įpareigoti 
priimti visiško darbo užmokesčio 
skaidrumo politiką ir praktiką, pvz., 
vykdyti darbo užmokesčio auditus, priimti 
metinius lyčių lygybės veiksmų planus ir 
vykdyti jų stebėseną bei vertinant darbą 
taikyti lyties požiūriu neutralius kriterijus, 
taip pat užtikrinant veiksmingas 
galimybes kreiptis į teismą ir nustatant 
nuobaudas ir sankcijas darbdaviams, 
kurie pažeidžia teisę į vienodą darbo 
užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia ir tvirtai remia siekį 
stiprinti vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio principą; pabrėžia, kad, 
kovojant su nesąžiningais darbo 
užmokesčio skirtumais, labai svarbus 
skaidrus darbo užmokestis; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad būtų priimti 
privalomi ES teisės aktai, susiję su 
skaidriu vyrų ir moterų darbo 
užmokesčiu, kuriais būtų visapusiškai 
gerbiama nacionalinių socialinių 
partnerių autonomija ir socialinių 
partnerių laisvė sudaryti sutartis, visų 
pirma tose valstybėse narėse, kuriose 
socialiniai partneriai taip pat atsakingi už 
darbo užmokestį;

Or. en
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Pakeitimas 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. mano, kad siekiant, kad būsima 
Direktyva dėl skaidraus darbo užmokesčio 
paskatintų tikrus pokyčius, ja 
darbuotojams ir jų sąjungoms turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas vesti kolektyvines 
derybas dėl teigiamų veiksmų ir pažangos, 
ir kad labai svarbu remti kolektyvines 
derybas, kad jomis būtų galima svariai 
prisidėti prie veiksmingo vienodo darbo 
užmokesčio principo įgyvendinimo; 
ragina Komisiją būsimuose teisės aktuose 
dėl skaidraus darbo užmokesčio skatinti 
kolektyvinių derybų vaidmenį ir stiprinti 
teisę derėtis dėl kolektyvinių susitarimų ir 
juos sudaryti visais lygmenimis 
(nacionaliniu, sektorių, vietos ir įmonės);

Or. en

Pakeitimas 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
2 d straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina valstybes nares dėti 
daugiau pastangų siekiant panaikinti vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, tuo 
tikslu griežtai taikant vienodo užmokesčio 
už vienodą arba vienodos vertės darbą 
principą ir ne tik priimant teisės aktus ir 
taikant kovos su diskriminacija darbo 
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užmokesčio srityje priemones, bet ir 
atkuriant, skatinant ir ginant kolektyvines 
derybas ir keitimąsi geriausia patirtimi; be 
to, ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
panaikinta vertikalioji ir horizontalioji 
segregacija įdarbinimo srityje ir 
diskriminacinė praktika sprendžiant dėl 
priėmimo į darbą ar paaukštinimo; ragina 
imtis priemonių, kuriomis būtų padidinta 
socialinė apsauga motinystės, nedarbo, 
ligos (įskaitant ligas, kuriomis serga tik 
moterys), nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų srityse;

Or. en

Pakeitimas 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. nurodo, kad nepakankamai 
dirbančių moterų eina vadovaujamąsias 
pareigas, net ir didžiausiose ES įmonėse, 
kuriose tik 8 proc. vykdomųjų direktorių 
yra moterys; todėl, remiantis Europos 
lygybės strategija, siūlo Komisijai skatinti 
priimti 2012 m. pateiktą pasiūlymą dėl 
lyčių pusiausvyros įmonės direktorių 
valdybose;

Or. en

Pakeitimas 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į Komisijos 
konsultacijas dėl Europos minimaliojo 
darbo užmokesčio sistemos; ragina 
Komisiją laikytis sutartyse nustatyto 
subsidiarumo principo, teikiant 
pasiūlymus dėl darbo rinkos ir socialinės 
politikos;

Or. en

Pakeitimas 87
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, sprendžiant 
užimtumo politikos klausimą, ypatingą 
dėmesį skirti subsidiarumo principui;

Or. en

Pakeitimas 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kokie vertingi pagal lytį 
suskirstyti palyginami duomenys siekiant 
panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, nes jais didinamas 
matomumas ir jie padeda stebėti su lyčių 
lygybe susijusią pažangą arba regresiją; 
ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti 
ir toliau rengti statistinius duomenis, 
mokslinius tyrimus ir analizę;
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Or. en

Pakeitimas 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
priimti priemones, kuriomis būtų 
kovojama su stiklo lubų principu, pvz., 
ilgomis vaiko priežiūros atostogomis, 
galimybe gauti kokybiškas vaiko 
priežiūros paslaugas už prieinamą kainą, 
ir panaikinti visų formų tiesioginę ir 
netiesioginę diskriminaciją, susijusią su 
paaukštinimais darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų 
daugumą sudaro moterys; pažymi, kad 
svarbu spręsti darbo, kurį dažniausiai dirba 
moterys, kultūrinio nuvertinimo ir per 
didelio netipinį darbą dirbančių moterų 
skaičiaus problemas; pabrėžia, kad būtina 
stiprinti kolektyvines derybas, siekiant 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti darbo, kurį dažniausiai dirba 
moterys, nuvertinimo ir per didelio netipinį 
darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;
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skatinti stabilų ir kokybišką užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 91
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų 
daugumą sudaro moterys; pažymi, kad 
svarbu spręsti darbo, kurį dažniausiai 
dirba moterys, kultūrinio nuvertinimo ir 
per didelio netipinį darbą dirbančių 
moterų skaičiaus problemas; pabrėžia, 
kad būtina stiprinti kolektyvines derybas, 
siekiant skatinti stabilų ir kokybišką 
užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo – kad ir kokia būtų jo 
forma – klausimą, nesiremiant vien 
ideologinėmis prielaidomis, dėl kurių 
skatinama moterų viktimizacija; prašo 
užtikrinti tinkamas darbo sąlygas visuose 
sektoriuose;

Or. es

Pakeitimas 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą (visų pirma 
vienišumo ir vyresnio amžiaus 
feminizacijos klausimus), pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
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sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

ir gyvenimo trukmės skirtumas, ir gerinti 
darbo sąlygas sektoriuose, kuriuose 
dirbančiųjų daugumą sudaro moterys; 
pažymi, kad svarbu spręsti darbo, kurį 
dažniausiai dirba moterys, kultūrinio 
nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą 
dirbančių moterų skaičiaus problemas;

Or. pl

Pakeitimas 93
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų 
daugumą sudaro moterys; pažymi, kad 
svarbu spręsti darbo, kurį dažniausiai 
dirba moterys, kultūrinio nuvertinimo ir 
per didelio netipinį darbą dirbančių 
moterų skaičiaus problemas; pabrėžia, kad 
būtina stiprinti kolektyvines derybas, 
siekiant skatinti stabilų ir kokybišką 
užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis ryžtingų veiksmų, kuriais būtų 
sprendžiamas visų formų skurdo 
klausimas, įskaitant skurdą senatvėje, 
kurį daugiausia patiria moterys; 
primygtinai ragina veiksmingai panaikinti 
kliūtis, su kuriomis darbo rinkoje 
susiduria moterys, kad jų pensijų 
įmokomis senatvėje būtų užtikrinta 
ekonominė nepriklausomybė; ragina 
stiprinti kolektyvines derybas, siekiant 
pagerinti darbo sąlygas, taip pat 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų 
daugumą sudaro moterys, ir profesijas, 
kuriomis daugiausia verčiasi moterys; 
pakartoja, kad valstybės narės, siekdamos 
kovoti su vyresnio amžiaus moterų skurdo 
grėsme, turėtų užtikrinti, kad būtų priimta 
atitinkama nuostata dėl vyresnio amžiaus 
moterų, įskaitant tokias priemones, kaip 
kreditai už priežiūros laikotarpius, 
pakankamos minimalios pensijos, 
maitintojo netekimo išmokos ir vyrų teisės 
į atostogas dėl šeiminių priežasčių, kad 
būtų išvengta skurdo feminizacijos; 
ragina Komisiją nustatyti vyrų ir moterų 
pensijų skirtumo rodiklį, atspindintį vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbo trukmę ir intensyvumą, ir 
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reguliariai stebėti jį vykdant strategiją, 
nes pagal jį vertinama visą gyvenimą 
didėjanti moterų patiriama nelygybė;

Or. en

Pakeitimas 94
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo lyčių aspektą, visų pirma 
teikiant paskatas, kurios padėtų pasiekti 
vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį, ir 
gerinant darbo sąlygas sektoriuose, 
kuriuose dirbančiųjų daugumą sudaro 
moterys; pažymi, kad svarbu spręsti darbo, 
kurį dažniausiai dirba moterys, kultūrinio 
nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą 
dirbančių moterų skaičiaus problemas; 
pabrėžia, kad būtina teikti paramą darbo 
vietoms, kuriose skatinamas lyčių 
įgalėjimas ir laikomasi Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvos;

Or. en

Pakeitimas 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti vienodą vyrų ir moterų 
dalyvavimą ir galimybes darbo rinkoje ir 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
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kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; primena, kad Komisija 
turi skubiai imtis tinkamų priemonių, kad 
panaikintų lyčių skirtumus ir 
diskriminaciją dėl lyties darbo rinkoje; 
pažymi, kad svarbu spręsti darbo, kurį 
dažniausiai dirba moterys, kultūrinio 
nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą 
dirbančių moterų skaičiaus problemas; 
pabrėžia, kad būtina stiprinti kolektyvines 
derybas, siekiant skatinti stabilų ir 
kokybišką užimtumą;

Or. en
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Pakeitimas 97
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kaip antai švietimo, paslaugų, 
valymo ir priežiūros sektoriuose, kuriuose 
dirbančiųjų daugumą sudaro moterys; 
pažymi, kad svarbu spręsti darbo, kurį 
dažniausiai dirba moterys, kultūrinio 
nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą 
dirbančių moterų skaičiaus problemas; 
pabrėžia, kad privačiajame ir viešajame 
sektoriuose būtini lyčių lygybės principu 
grindžiami priėmimo į darbą ir atrankos 
procesai, ypač tokiuose sektoriuose, kaip 
STEM, kuriuose moterims nepakankamai 
atstovaujama; pabrėžia, kad būtina 
stiprinti kolektyvines derybas, siekiant 
skatinti stabilų ir kokybišką užimtumą; 
ragina Komisiją ir Tarybą skubiai priimti 
ilgai lauktą Direktyvą dėl moterų įmonių 
valdybose, kad būtų panaikintas didelis 
moterų ir vyrų disbalansas 
aukščiausiuoju lygmeniu priimant 
ekonominius sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant teisę gauti pensijų 
išmokas, kad būtų panaikintas vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas, ir gerinti darbo 
sąlygas sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų 
daugumą sudaro moterys; pažymi, kad 
svarbu spręsti darbo, kurį dažniausiai dirba 
moterys, kultūrinio nuvertinimo bei 
poreikio kovoti su tokiais stereotipais ir 
per didelio netipinį darbą dirbančių moterų 
skaičiaus problemas; pabrėžia, kad būtina 
skatinti socialinių partnerių ir 
kolektyvinių derybų vaidmenį, siekiant 
skatinti stabilų ir kokybišką užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; atkreipia dėmesį, kad 
reikia veiksmingiau išnaudoti neįgalių 
moterų galimybes prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinės plėtros, 
ir pažymi, kad svarbu spręsti darbo, kurį 
dažniausiai dirba moterys, kultūrinio 
nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą 
dirbančių moterų skaičiaus problemas; 
pabrėžia, kad būtina stiprinti kolektyvines 
derybas, siekiant skatinti stabilų ir 
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kokybišką užimtumą;

Or. hu

Pakeitimas 100
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų, įskaitant 
sektoriuose, kuriuose uždarbis yra 
palyginti nedidelis, kaip antai priežiūros ir 
švietimo sektoriuose, skaičiaus problemas; 
pabrėžia, kad būtina skirti ypatingą 
dėmesį kaimo vietovėse gyvenančių 
moterų ekonominėms teisėms, įgalėjimui 
ir ekonominei nepriklausomybei; 
pabrėžia, kad būtina stiprinti kolektyvines 
derybas, taip pat verslo asociacijų, 
vyriausybių atstovų ir nepriklausomų 
ekspertų bendradarbiavimą, siekiant 
skatinti stabilų ir kokybišką užimtumą;

Or. it

Pakeitimas 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
moterys šeimoje atlieka labai svarbų 
vaikus ir ypač vyresnio amžiaus žmones 
prižiūrinčių asmenų vaidmenį, ir 
primygtinai ragina valstybes nares teisėtai 
jį pripažinti, be kita ko, užtikrinant teisę į 
pensijų išmokas; pabrėžia, kad būtina 
stiprinti kolektyvines derybas, siekiant 
skatinti stabilų ir kokybišką užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
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stabilų ir kokybišką užimtumą; stabilų ir kokybišką užimtumą; pabrėžia, 
kad reikia vykdyti strategijas, kuriomis 
būtų skatinamos ir remiamos moterų 
verslumo iniciatyvos, nes jomis moterimis 
suteikiama reikiamo pasitikėjimo pradėti 
savo verslą;

Or. en

Pakeitimas 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad reikia įvertinti ir 
panaikinti lyčių nelygybę, visų pirma tose 
pareigose, kurias einant priimami svarbūs 
sprendimai; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 104
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas 
sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
kultūrinio nuvertinimo ir per didelio 
netipinį darbą dirbančių moterų skaičiaus 
problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti 
kolektyvines derybas, siekiant skatinti 
stabilų ir kokybišką užimtumą;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia 
būtų jos forma – klausimą, pvz., atsižvelgti 
į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, 
kad būtų panaikintas vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas, 
įskaitant darbo užmokestį, sektoriuose, 
kuriuose dirbančiųjų daugumą sudaro 
moterys; pažymi, kad svarbu spręsti darbo, 
kurį dažniausiai dirba moterys, kultūrinio 
nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą 
dirbančių moterų skaičiaus problemas; 
pabrėžia, kad būtina stiprinti kolektyvines 
derybas, siekiant skatinti stabilų ir 
kokybišką užimtumą, įskaitant darbo 
užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 105
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad trumpų projektų 
ekonomika daro poveikį darbuotojams, 
kurie rečiau buriasi į profesines sąjungas 
ir jiems kyla pavojus dirbti mažų 
garantijų darbą dėl tokių veiksnių, kaip 
nestabilios darbo valandos ir pajamos, 
nepakankamos darbuotojų teisės, 
netikrumas dėl socialinės apsaugos ir 
pensijų arba mažos karjeros raidos ir 
perkvalifikavimo galimybės; yra 
susirūpinęs, kad su tuo susijęs 
nesaugumas ir mažos garantijos, kurių 
padėtis pablogėjo dėl su esama krize 
susijusių apribojimų, daro itin neigiamą 
poveikį moterims, kurioms tenka ir 
priežiūros našta lyčių aspektu itin 
grindžiamoje darbo rinkoje, ypač toms, 
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kurios patiria tarpsektorinę 
diskriminaciją; ragina valstybes nares 
įgyvendinti tikslines savarankiškai 
dirbančių moterų ir trumpų projektų 
ekonomikoje dirbančių moterų socialinės 
apsaugos priemones, ragina Komisiją 
atidžiai stebėti 2010 m. liepos 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2010/41/ES dėl vienodo 
požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus 
ir moteris principo taikymo įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 106
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena 2019 m. spalio 10 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl euro 
zonos užimtumo ir socialinės politikos ir 
komunikate „Daugiau siekianti Sąjunga“ 
(2020 m. Komisijos darbo programa) 
Komisijos prisiimtą įgaliojimą pagerinti 
platformos darbuotojų darbo sąlygas, ir 
primygtinai ragina vykdyti suderintą ES 
iniciatyvą, kuria būtų užtikrinta, kad 
platformos darbuotojai galėtų gauti 
socialinę apsaugą ir jiems būtų užtikrintos 
visos jų socialinės ir darbo teisės, bei 
ragina Komisiją po trečiąjį šių metų 
ketvirtį vyksiančio aukščiausiojo lygio 
susitikimo dėl darbo skaitmeninėse 
platformose parengti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
platformos darbuotojų, užtikrinant, kad 
lyčių lygybė būtų įtraukta į visas su jais 
susijusias teisines sistemas; primygtinai 
ragina Komisiją atleisti šiuos darbuotojus 
nuo ES konkurencijos taisyklių, kad jie 
galėtų dalyvauti kolektyvinėse derybose ir 
jos nebūtų laikomos karteliu;
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Or. en

Pakeitimas 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. reiškia susirūpinimą dėl 
disbalanso darbo rinkoje, kurioje 
apskritai moterys, ypač jaunos moterys, 
susiduria su dvejopa diskriminacija – dėl 
jauno amžiaus ir lyties; nurodo, kad 
jaunimo nedarbo lygis ir neužtikrintumas 
užimtumo srityje gerokai didesnis nei bet 
kurioje kitoje amžiaus grupėje; primena, 
kad mažiausiai apmokamus ir mažų 
garantijų darbus daugiausia dirba 
moterys; primena, kad jaunimas – viena iš 
grupių, kurios gali labiausiai nukentėti 
nuo didelių ekonominių COVID-19 
padarinių; pabrėžia, kad Komisija, 
siekdama panaikinti vyrų ir moterų 
skirtumus, turi atsižvelgti į jaunimo, ypač 
jaunų moterų, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares, 
rengiant ir įgyvendinant kovos su 
COVID-19 krize priemones, ypatingą 
dėmesį skirti lyčių aspektui, kad moterys 
būtų apsaugotos per krizę ir po jos, visų 
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pirma užkirsti kelią priverstiniam moterų 
išėjimui iš darbo dėl pareigų namų ūkyje 
ir šeimos priežiūros ir padėti joms 
suderinti įsipareigojimus šeimai su 
nuotoliniu darbu, teikti joms pagalbą 
darbo vietoje, apsaugoti jas nuo smurto 
namuose, užtikrinti, kad jomis būtų 
pasirūpinta atsigaunant ekonomikai ir 
grįžtant į darbą ir vengti didesnės lyčių 
nelygybės;

Or. en

Pakeitimas 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti politiką, kuria skatinamas 
moterų užimtumas ir jų finansinis 
nepriklausomumas, įskaitant politiką, 
kuria skatinama marginalizuotoms 
grupėms priklausančių moterų integracija 
į darbo rinką; ragina valstybes nares 
kovoti su lyčių aspektu grindžiama darbo 
rinkos segmentacija, investuojant į 
švietimą ir mokymą, siekiant užtikrinti, 
kad moterys turėtų aukštos kokybės 
įsidarbinimo galimybių į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, visų pirma 
verslumo, STEM ir skaitmeninio švietimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad lygios galimybės ir 
aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo 
rinkoje gali prisidėti prie didesnio darbo 
vietų skaičiaus, ekonomikos klestėjimo ir 
konkurencingumo Europoje; ragina 
Komisiją ir valstybes nares nustatyti 
tikslus mažinti mažų garantijų darbo 
vietas ir nesavanorišką darbą ne visą 
darbo laiką, kad būtų pagerinta moterų 
padėtis darbo rinkoje; pabrėžia, kad 
darbas visą darbo dieną turėtų tapti 
norma;

Or. en

Pakeitimas 111
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu spręsti 
nepakankamo moterų, einančių 
vadovaujamas pareigas arba dirbančių 
valdyboje, skaičiaus klausimą ir kad 
būtina skatinti daug gebėjimų ir 
kompetencijų turinčias moteris, 
užtikrinant vienodas sąlygas ir galimybes 
užimti darbo vietas, kuriose reikalingi 
gebėjimai ir kompetencijos;

Or. it

Pakeitimas 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
Rafaela, Sylvie Brunet

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionines bei vietos valdžios institucijas 
remti projektus ir teikti patarimus, ypač 
moterims, susijusius su novatoriškos 
žemės ūkio veiklos kaimo vietovėse ir 
mažai gyventojų turinčiose vietovėse 
vykdymu, kad būtų padidintas jų 
konkurencingumas žemės ūkio sektoriuje, 
kuriame galima kurti naujas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 113
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad skiriant finansavimą 
atsižvelgiama į svarbų lyčių lygybės 
aspektą; apgailestauja dėl to, kad 
naujojoje DFP ir struktūriniuose 
fonduose biudžetas sudarytas 
neatsižvelgiant į lyčių aspektą; ragina 
Komisiją toliau skatinti ir gerinti biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares mažinti 
įmonėms tenkančią reguliavimo naštą ir 



AM\1205885LT.docx 61/122 PE650.655v02-00

LT

didelius darbo jėgos mokesčius, kad būtų 
skatinamas darbo vietų kūrimas ir moterų 
dalyvavimas darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
kovojant su COVID-19 pandemija, 
priešakinių linijų darbuotojai ir 
svarbiausi darbuotojai atlieka 
nenuilstamą ir susižavėjimo vertą darbą 
išsaugodami visuomeninį gyvenimą ir 
teikdami paslaugas bei užtikrindami 
galimybę gauti būtiniausių prekių; 
pabrėžia, kad visame pasaulyje 70 proc. 
sveikatos priežiūros ir socialinių 
darbuotojų sudaro moterys, kurioms 
dažnai mokamas tik minimalus darbo 
užmokestis ir kurios dirba mažų garantijų 
sąlygomis; todėl ragina Komisiją iki metų 
pabaigos pateikti priešakinių linijų 
darbuotojų ir svarbiausių darbuotojų 
darbo ir užimtumo sąlygų bei kokybiškų 
darbo vietų vertinimą ir jame nustatyti jų 
nesaugumo priežastis, ir pasiūlyti 
Europos teisines priemones, kuriomis 
visiems darbuotojams, visų pirma 
įskaitant būtinuosius darbuotojus, būtų 
užtikrintos deramos darbo sąlygos, 
stiprinant jų kolektyvinių sutarčių 
taikymą ir suteikiant jiems tinkamą 
pripažinimą, kurio jie nusipelno;

Or. en
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Pakeitimas 116
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina valstybes nares įrodyti savo 
tikrąjį įsipareigojimą siekti lyčių lygybės ir 
užtikrinti, kad moterų ir vyrų 
atstovavimas visose institucijose būtų 
subalansuotas;

Or. it

Pakeitimas 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. yra susirūpinęs, kad dėl COVID-
19 krizės aktyviau vyksta tokie darbo 
sąlygų pokyčiai, kaip fizinis ir 
psichologinis nuotolinio darbo poveikis, 
teisė atsijungti, darbo stebėsena ir jo 
intensyvėjimas, moterys dėl pagrindinio ar 
vis dar tradicinio savo vaidmens prižiūrint 
namus ir šeimą patiria didesnį jų poveikį 
nei vyrai; todėl ragina Komisiją parengti 
lyčių lygybės principu grindžiamą 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl teisės atsijungti, taip 
pat Direktyvą dėl psichinės sveikatos 
darbo vietoje, kuria siekiama, kad 
nerimas, depresija ir perdegimas būtų 
pripažinti profesinėmis ligomis, priimti 
prevencijos ir nuo šių ligų kenčiančių 
darbuotojų reintegracijos darbo vietoje 
mechanizmus ir sudaryti geresnes sąlygas 
priimti ES teisines priemones, kuriomis 
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darbuotojai bus apsaugoti nuo psichikos 
ligų darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 118
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti 
susitarimą dėl priežiūros Europai, 
apimantį visas priežiūros reikmes, su 
kuriomis susiduriama per visą gyvenimo 
ciklą; ragina valstybes nares ratifikuoti 
TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją 
Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti bei 
viršyti Barselonos tikslus, susijusius su 
priežiūra, užtikrinant, kad šiomis 
reikmėmis būtų pasirūpinta teikiant 
kokybiškas visuotines viešąsias priežiūros 
paslaugas; ragina valstybes nares 
visapusiškai įgyvendinti Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą ir kviečia jas siekti daugiau 
negu numatyta pagal būtiniausius šios 
direktyvos standartus;

Išbraukta.

__________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. es

Pakeitimas 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti 4. ragina valstybes nares ratifikuoti 
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susitarimą dėl priežiūros Europai, 
apimantį visas priežiūros reikmes, su 
kuriomis susiduriama per visą gyvenimo 
ciklą; ragina valstybes nares ratifikuoti 
TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją 
Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti bei 
viršyti Barselonos tikslus, susijusius su 
priežiūra, užtikrinant, kad šiomis 
reikmėmis būtų pasirūpinta teikiant 
kokybiškas visuotines viešąsias priežiūros 
paslaugas; ragina valstybes nares 
visapusiškai įgyvendinti Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą1 ir kviečia jas siekti daugiau 
negu numatyta pagal būtiniausius šios 
direktyvos standartus;

TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją 
Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti bei 
viršyti Barselonos tikslus;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 120
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti 
susitarimą dėl priežiūros Europai, 
apimantį visas priežiūros reikmes, su 
kuriomis susiduriama per visą gyvenimo 
ciklą; ragina valstybes nares ratifikuoti 
TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją 
Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti bei 
viršyti Barselonos tikslus, susijusius su 
priežiūra, užtikrinant, kad šiomis 
reikmėmis būtų pasirūpinta teikiant 
kokybiškas visuotines viešąsias priežiūros 
paslaugas; ragina valstybes nares 
visapusiškai įgyvendinti Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą1 ir kviečia jas siekti daugiau 
negu numatyta pagal būtiniausius šios 

4. ragina valstybes nares ratifikuoti 
TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją 
Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti bei 
viršyti Barselonos tikslus, susijusius su 
priežiūra, užtikrinant, kad šiomis 
reikmėmis būtų pasirūpinta teikiant 
kokybiškas visuotines viešąsias priežiūros 
paslaugas; ragina valstybes nares 
visapusiškai įgyvendinti Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą1 ir kviečia jas siekti daugiau 
negu numatyta pagal būtiniausius šios 
direktyvos standartus;
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direktyvos standartus;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas 
siekti daugiau negu numatyta pagal 
būtiniausius šios direktyvos standartus;

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. pl

Pakeitimas 122
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis



PE650.655v02-00 66/122 AM\1205885LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

4. pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti 
prieinamas ir kokybiškas priežiūros 
paslaugas, be kita ko, vaikams, vyresnio 
amžiaus asmenims ir ilgalaikių poreikių 
turintiems asmenims, taip užtikrinant 
moterų įgalėjimą ir didinant jų galimybes 
darbo vietoje; pabrėžia, kad nors už 
ankstyvojo ugdymo ir priežiūros 
organizavimą ir turinį bei už ilgalaikės 
priežiūros teikimą atsako atskiros 
valstybės narės, bendradarbiaujant 
Europos lygmeniu ir efektyviai naudojant 
ES lėšas galima paskatinti kokybiškų 
priežiūros paslaugų kūrimą, remiant ir 
papildant regioniniu ir nacionaliniu 
lygmeniu vykdomas priemones ir 
padedant valstybėms narėms spręsti 
bendras problemas; ragina Komisiją 
taikyti visapusišką požiūrį į visų rūšių 
priežiūros paslaugas ir stiprinti 
finansavimą, kad būtų efektyviai ir 
sąveikiai panaudojamos atitinkamos ES 
finansinės priemonės mokymosi visą 
gyvenimą, mokslinių tyrimų ir 
infrastruktūros plėtros srityse; ragina 
valstybes nares teikti pirmenybę vaikų 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
finansavimui, naudojantis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, 
nedarant neigiamos įtakos deryboms dėl 
kitos DFP; ragina rinkti kokybiškus 
duomenis apie vaikams, vyresnio amžiaus 
žmonėms, neįgaliesiems ir kitiems 
priklausomiems asmenims prieinamų 
priežiūros paslaugų teikimą, kuriam 
skiriamas viešojo ir privačiojo sektoriaus 
finansavimas; šiais duomenimis galėtų 
būti pagrįstas tyrimas, kuriuo būtų 
analizuojamas neoficialus moterų 
atliekamas darbas ir su priežiūra susiję 
trūkumai, taip sudarant sąlygas atlikti 
mokslinius tyrimus, kuriais būtų nustatyta 
būtinybė priimti ES priežiūros 
ekonomikos pagrindą ir (arba) galimą 
Europos slaugytojų programą; ragina 
valstybes nares veiksmingai ir visapusiškai 
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įgyvendinti neseniai priimtą Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą, kuria būtų užtikrintas joje 
nustatytų išmokų panaudojimas (taip pat 
ir tėvams); ragina Komisiją, įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį, toliau 
koordinuoti darbą dėl geresnio šeiminio ir 
profesinio gyvenimo suderinimo ir visą 
profesinį gyvenimą tėvams teikiamos 
paramos; kviečia valstybes nares siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus; 

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

4. ragina Komisiją pateikti ES 
priežiūros paslaugų pagrindą, kuriame 
būtų nustatyti minimalūs standartai ir 
kokybės gairės, kad, atsižvelgiant į 
demografinius pokyčius, būtų patenkintos 
visos priežiūros reikmės, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti Barselonos 
tikslus, taip pat susitarimus dėl ilgalaikės 
priežiūros paslaugų ir nuoseklių darbo 
susitarimų, kad būtų sudarytos geresnės 
sąlygoms moterims dalyvauti darbo 
rinkoje, užtikrinant, kad šiomis reikmėmis 
būtų pasirūpinta teikiant kokybiškas ir 
prieinamas visuotines viešąsias priežiūros 
paslaugas už prieinamą kainą; ragina 
valstybes nares kuo greičiau visapusiškai 
įgyvendinti ir į nacionalinę teisę perkelti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
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pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą, ypač 
atsižvelgiant į savo neįgalius vaikus 
prižiūrinčių moterų padėtį; ragina 
valstybes nares ratifikuoti TDO Namų ūkio 
darbuotojų konvenciją Nr. 189 ir 
visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. hu

Pakeitimas 125
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu
Katrin Langensiepen
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares nedelsiant ir visapusiškai 
įgyvendinti Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvą1 ir 
kviečia jas siekti daugiau negu numatyta 
pagal būtiniausius šios direktyvos 
standartus; ir priimti priemones, pvz., 
mokamas atostogas, lanksčius darbo 
susitarimus ir priežiūros bei paramos 
paslaugas, kurios pritaikytos prie 
konkrečių sunkumų, su kuriais susiduria 
tėvai ir (arba) šeimos nariai, prižiūrintys 
neįgaliuosius, ilgalaikėmis ligomis 
sergančius arba vyresnio amžiaus 
asmenis, ir jų poreikių; taip pat priimti 
platesnio užmojo priemones, kuriomis 
būtų skatinamas vienodas vyrų, kaip 
prižiūrėtojų, vaidmuo;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 126
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus, ypač susijusius 
su darbo užmokesčiu;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus dėl vaikų priežiūros, 
susijusius su priežiūra, užtikrinant, kad 
šiomis reikmėmis būtų pasirūpinta teikiant 
kokybiškas visuotines viešąsias priežiūros 
paslaugas; ragina valstybes nares 
visapusiškai įgyvendinti Profesinio ir 
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pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą1 ir kviečia jas siekti daugiau 
negu numatyta pagal būtiniausius šios 
direktyvos standartus;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en

Pakeitimas 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus;

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą 
dėl priežiūros Europai, apimantį visas 
priežiūros reikmes, su kuriomis 
susiduriama per visą gyvenimo ciklą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti TDO 
Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 
ir visapusiškai įgyvendinti bei viršyti 
Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, 
užtikrinant, kad šiomis reikmėmis būtų 
pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines 
viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą1 ir kviečia jas siekti 
daugiau negu numatyta pagal būtiniausius 
šios direktyvos standartus; primygtinai 
ragina Komisiją pagal Europos semestrą 
atidžiai ir sistemingai stebėti valstybių 
narių veiklą, susijusią su Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyva;

__________________ __________________
1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79. 1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.

Or. en
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Pakeitimas 129
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primygtinai ragina Komisiją 
stebėti Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvos įgyvendinimą ir 
kasmet apie jį pranešti, ir ragina valstybes 
nares didinti standartus taikant tokias 
priemones, kaip visiškai apmokamos 
atostogos, jų taikymas visiems 
darbuotojams, neatsižvelgiant į jų 
užimtumo statusą ar užimtumo rūšį, arba 
kova su lyčių stereotipais naudojantis 
tėvystės ir (arba) motinystės atostogomis, 
be kita ko, ypatingą dėmesį skiriant 
vienišų tėvų namų ūkiams; ragina 
Europos Sąjungą, valstybes nares ir jų 
socialinius partnerius skatinti kolektyvinį 
darbo laiko trumpinimą visiems, siekiant 
prisidėti prie profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo ir 
nedarbo mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 130
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina valstybes nares, 
konsultuojantis su socialiniais 
partneriais, priimti lanksčius darbo 
susitarimus, kuriais būtų skatinama 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra ir priežiūros naštos 
pasidalijimas šeimose; pabrėžia, kad toks 
lankstumas neturėtų kenkti darbo 
užmokesčiui, galimybei naudotis 
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socialinėmis ir darbuotojų teisėmis bei 
pajamoms ir neturėtų būti taikomas jų 
sąskaita, jį taikant taip pat turėtų būti 
gerbiama darbuotojų teisė atsijungti;

Or. en

Pakeitimas 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
investuoti į stiprią ir plačiai taikomą 
kokybiškų viešųjų ir privačiųjų paslaugų 
sistemą, kuria būtų pagerinta profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra, ir ją 
skatinti; plėsti ir modernizuoti esamas 
priežiūros ir švietimo paslaugas vaikams, 
kad moterims nereikėtų rinktis šeimos 
arba dalyvavimo darbo rinkoje, remiantis 
Barselonos tikslais, investuoti lėšų į 
moterims palankią gerovės valstybę;

Or. en

Pakeitimas 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad vykstant tokiems 
įvykiams, kaip esama koronaviruso 
pandemija, didėja nuotolinio darbo 
vaidmuo ir galimybės; ragina Komisiją į 
strategiją įtraukti nuotolinio darbo, kaip 
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svarbaus veiksnio, vaidmenį siekiant 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros;

Or. pl

Pakeitimas 133
Katrin Langensiepen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad Jaunimo užimtumo 
iniciatyvos programa visų pirma būtų 
orientuota į neįgaliuosius, ypač neįgalias 
moteris, kartu taikant veiksmingas 
aktyvaus informavimo priemones, 
pasitelkiant neįgaliesiems atstovaujančias 
NVO;

Or. en

Pakeitimas 134
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares skatinti 
moterų dalyvavimą IRT sektoriuje ir 
sudaryti tam geresnes sąlygas, taip pat 
įgalėti moteris tapti investuotojomis ir 
verslininkėmis;

Or. en

Pakeitimas 135
Eugenia Rodríguez Palop
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Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pakartoja savo raginimą Komisijai 
ir valstybėms narėms dėl 2013 m. 
balandžio 28 d. Europos Parlamento 
rezoliucijos dėl namų ūkio darbuotojų ir 
priežiūros paslaugų teikėjų moterų ES; 
primygtinai ragina Komisiją priimti darbo 
namų ūkyje ir priežiūros 
profesionalizavimo sistemą, kuria būtų 
skatinama pripažinti ir standartizuoti 
susijusias profesijas ir įgūdžius bei 
karjeros siekimą, ir skatinti valstybes 
nares priimti profesionalizavimo, 
mokymo, nuolatinio įgūdžių tobulinimo ir 
namų ūkyje dirbančių ir priežiūros 
paslaugas teikiančių moterų kvalifikacijų 
pripažinimo sistemas ir sukurti 
valstybines užimtumo agentūras, kad būtų 
stiprinimas profesionalizavimas;

Or. en

Pakeitimas 136
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 d straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Komisiją peržiūrėti 1992 m. 
spalio 19 d. Direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo 
(dešimtoji atskira direktyva, siekiant 
užtikrinti, kad moterys visoje Europoje 
galėtų vienodomis sąlygomis su vyrais 
naudotis laisvo darbuotojų judėjimo 
teisėmis1c);
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__________________
1c 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/54/ES dėl priemonių, kad 
darbuotojai galėtų lengviau naudotis 
laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad sveika ir saugi darbo 
aplinka svarbi, kad moterys ir vyrai galėtų 
dirbti ilgiau ir jiems nekiltų sveikatos 
sutrikimo pavojus; pabrėžia, kad rengiant 
darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) 
politiką ir prevencijos strategijas, reikėtų 
atsižvelgti į lyčių lygybę ir ją įtraukti, taip 
pat ir atliekant būsimą darbuotojų saugos 
ir sveikatos strategijos Komisijos peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 138
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. atkreipia dėmesį į tai, kad 
darbuotojų saugos ir sveikatos srityje 
nepakankamai atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, ir primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir socialinius partnerius į 
profesines ir su darbu susijusias ligas 
įtraukti ligas ir (arba) patologijas, kurios 
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dar tokiomis nepripažintos, ypač 
darbuose, kuriuos daugiausia dirba 
moterys; įtraukti lyčių lygybę į sveikatos ir 
saugos darbuose, kuriuos daugiausia 
dirba vyrai, sritį, kurioje vis dar esama 
daugybės skirtumų, be kita ko, susijusių 
su sanitariniais įrenginiais, darbo įranga, 
asmeninių drabužių apsaugos įranga ir 
bet kokiais kitais darbo aplinkos 
aspektais; užtikrinti motinystės atostogose 
esančių darbuotojų apsaugos ir saugos 
darbe ir grįžimo į darbą po motinystės 
atostogų priemones; įvertinti darbo 
pavojus sektoriuose, kuriuose dirbančiųjų 
daugumą sudaro moterys, taip pat ir 
namuose, kuriuose atliekamas namų ūko 
darbas ir priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 139
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. atkreipdamas dėmesį į COVID-19 
krizės poveikį, ragina Komisiją, valstybes 
nares ir socialinius partnerius nedelsiant 
parengti tas lyčių lygybės principu 
grindžiamas sveikatos ir saugos 
priemones, ypač orientuotas į priešakinių 
linijų darbuotojų profesijas, kuriomis 
daugiausia verčiasi moterys, pvz., 
sveikatos priežiūros specialistus, vaistinių 
darbuotojus, prekybos centro kasininkus, 
mokytojus, vaikų priežiūros darbuotojus, 
vyresnio amžiaus asmenų priežiūros 
darbuotojus ir valytojus;

Or. en
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Pakeitimas 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris;

Or. pl

Pakeitimas 141
Helmut Geuking

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl 
pirmosios psichologinio ir fizinio smurto, 
ypač pasireiškiančio žalingų lyties klišių ir 
standartų pavidalu, vietos įvairovę 
vienijančioje Europos Sąjungoje: namų. 
Šis smurtas visus vaikus ir paauglius, 
nepriklausomai nuo jų lyties, visuose 
visuomenės sluoksniuose ir visose ES 
šalyse paveikia vienodai, nesvarbu, ar jie 
kilę iš migrantų šeimų, ar ne; šie vaikai ir 
jaunuoliai yra būsimieji žalingų lyties 
klišių ir stereotipų skleidėjai;
Šeima turėtų būti saugi vieta ir joje 
neturėtų būti žlugdomas vaikų ir paauglių 
pasitikėjimas savimi. Dėl įprastų šeimoje 
patiriamo smurto formų, visų pirma dėl 
lyties klišių ir stereotipų, vaikai ir 
paaugliai jau vaikystėje praranda 
pasitikėjimą savimi, o kartu ir galimybę 
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pasiekti sveikintiną Europos Komisijos 
tikslą, kad „mergaitės ir berniukai, 
moterys ir vyrai, nepaisant jų skirtumų, 
būtų lygūs ir galėtų laisvai rinktis savo 
kelią ir realizuoti visą savo potencialą“. 
Jie sudaro puikias sąlygas ir toliau plisti 
įvairioms smurto visoje visuomenėje, taigi 
ir Europos Sąjungos darbo sektoriuje, 
formoms;

Su tuo kovoti galima tik visiems vaikams 
ir paaugliams sudarant galimybes 
dalyvauti daugiakultūrio švietimo 
programose, kuriose lyties klišių ir 
stereotipų atsisakyta;
ragina Komisiją imtis veiksmų, kad 
tarptautinė kampanija #WithHer, kuria 
siekiama kovoti su žalingomis lyčių 
klišėmis ir stereotipais, dėl kurių 
nesibaigia smurtas prieš mergaites 
(tampančias moterimis), būtų įgyvendinta 
ir Europos Sąjungoje – šios kampanijos 
forma turėtų būti atitinkamai pritaikyta, ji 
būtinai turėtų būti įgyvendinta visose 
Europos Sąjungos šalyse ir į ją turėtų būti 
įtraukti visi visų visuomenės sluoksnių 
vaikai ir paaugliai, nepriklausomai nuo jų 
lyties ir kilmės;
ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl 
holistinio požiūrio į kovą su smurtu prieš 
moteris; ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

Or. de

Pakeitimas 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
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ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

ir priekabiavimo darbo sektoriuje; mano, 
kad reikia gerbti kelių valstybių narių 
abejones dėl Stambulo konvencijos ir 
netrukdyti valstybėms narėms turimomis 
priemonėmis spręsti visuomeninės smurto 
lyties;

Or. en

Pakeitimas 143
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia susirūpinimą dėl smurto ir 
priekabiavimo darbo sektoriuje pobūdžio, 
masto ir sunkumo; tuo atžvilgiu palankiai 
vertina neseniai priimtą TDO konvenciją 
Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo darbe 
ir ragina valstybes nares kuo greičiau ją 
ratifikuoti ir įgyvendinti; ragina Europos 
Sąjungą ir likusias valstybes nares 
ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl 
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo, kuria taip pat 
kovojama su priekabiavimu bei padedama 
smurto aukoms įsidarbinti, primenant, 
kad toje srityje sudėtinga rinkti tikslius 
palyginamus Europos Sąjungos lygmens 
duomenis, ir dėl to laukiant naujos 
apklausos, kuri bus pradėta šiais metais. 
Pabrėžia, kad svarbu nustatyti oficialias 
pranešimų apie seksualinį priekabiavimą 
darbo vietoje procedūras, taip pat rengti 
specialius mokymus ir informuotumo 
didinimo kampanijas kaip priemonę 
užtikrinti orumo principo laikymąsi darbe 
ir visiško netoleravimo požiūrį taikyti kaip 
normą;

Or. en
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Pakeitimas 144
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
prieš moteris ir priekabiavimo prie jų; 
pabrėžia, kad išsamus lytinis švietimas ir 
mokymai apie lyčių lygybę – svarbi kovos 
su smurtu dėl lyties priemonė; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190; pakartoja, kad lyčių 
lygybė yra 2030 m. darnaus vystymosi 
darbotvarkės 5 tikslas, ir ragina valstybes 
nares siekti visais galimais ištekliais 
prisidėti prie jo įgyvendinimo užimtumo ir 
socialinių reikalų srityse;

Or. en

Pakeitimas 145
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje ir dėl 
jame vykdomo visų formų smurto prieš 
moteris ir mergaites; ragina Komisiją 
pasiūlyti direktyvą dėl holistinio požiūrio į 
kovą su visų formų smurtu prieš moteris; ir 
tobulinti esamus ES teisės aktus, kuriais 
siekiama užkirsti kelią seksualiniam 
priekabiavimui, vadovaujantis TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvencijos Nr. 190 ir Stambulo 
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konvencijos nuostatomis; ragina valstybes 
nares ratifikuoti ir įgyvendinti abi šias 
konvencijas;

Or. en

Pakeitimas 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina Tarybą skubiai užbaigti ES 
vykdomą Stambulo konvencijos 
ratifikavimą, taip pat rekomenduoti ją 
ratifikuoti ir įgyvendinti visoms 
valstybėms narėms; ragina valstybes nares 
nedelsiant darbo sektoriuje ratifikuoti ir 
įgyvendinti TDO Kovos su smurtu ir 
priekabiavimu konvenciją Nr. 190; 

Or. en

Pakeitimas 147
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; pažymi, 
kad smurto sąvoka turi būti aiškinama 
plačiai ir darniai, laikantis lygybės 
principo ir smurtą suprantant kaip 
nukreiptą ir prieš vyrus, ir prieš moteris;
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konvenciją Nr. 190;

Or. es

Pakeitimas 148
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti holistinio požiūrio į 
kovą su smurtu prieš moteris programą; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

Or. en

Pakeitimas 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris, 
atsižvelgiant į konkrečius Europos užjūrio 
teritorijų (ir atokiausių regionų, ir užjūrio 
šalių bei teritorijų) ypatumus ir 
problemas; ragina valstybes nares 
ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo 
konvenciją bei TDO Kovos su smurtu ir 
priekabiavimu konvenciją Nr. 190;

Or. fr
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Pakeitimas 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją sukurti ES kovos su seksualiniu 
smurtu tinklą; ragina Komisiją pasiūlyti 
direktyvą dėl holistinio požiūrio į kovą su 
smurtu prieš moteris; ragina valstybes 
nares ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo 
konvenciją bei TDO Kovos su smurtu ir 
priekabiavimu konvenciją Nr. 190;

Or. en

Pakeitimas 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris, 
įskaitant „Me too“ direktyvą, kuria 
sprendžiama seksualinio priekabiavimo 
darbo vietoje problema; ragina valstybes 
nares ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo 
konvenciją bei TDO Kovos su smurtu ir 
priekabiavimu konvenciją Nr. 190;

Or. en

Pakeitimas 152
Elena Lizzi
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje, taip pat 
dėl moterų išnaudojimo, kaip tam tikros 
smurto dėl lyties formos; ragina Komisiją 
pasiūlyti direktyvą dėl holistinio požiūrio į 
kovą su smurtu prieš moteris ir remti 
tikslus bei prioritetus, susijusius su kova 
su prekyba moterimis; ragina valstybes 
nares ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo 
konvenciją bei TDO Kovos su smurtu ir 
priekabiavimu konvenciją Nr. 190;

Or. it

Pakeitimas 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares nedelsiant 
ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo 
konvenciją bei TDO Kovos su smurtu ir 
priekabiavimu konvenciją Nr. 190;

Or. en

Pakeitimas 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto 
ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją pasiūlyti direktyvą dėl holistinio 
požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; 
ragina valstybes nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO 
Kovos su smurtu ir priekabiavimu 
konvenciją Nr. 190; taip pat ragina 
Europos institucijas rodyti pavyzdį ir 
priimti prevencines ir atsakomąsias 
priemones, kurios padėtų kovoti su 
priekabiavimu darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. nurodo, kad dėl COVID-19 
ribojami socialiniai kontaktai ir taikoma 
izoliacija prisidėjo prie to, kad Europoje 
gerokai padaugėjo smurto dėl lyties 
atvejų; todėl mano, kad visos valstybės 
narės turėtų stiprinti moterų apsaugos 
priemonės tiek per krizę, tiek po jos; 
mano, kad vienas iš svarbiausių aspektų 
kovojant su smurtu dėl lyties yra 
ekonominė nepriklausomybė, todėl siūlo 
sukurti specialią smurto dėl lyties aukų 
socialinio integravimo ir integravimo 
darbe programą Europoje, kuria siekiama 
aktyviai skatinti jų įsidarbinamumą;

Or. en

Pakeitimas 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
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Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares priimti veiksmingas ir 
privalomas priemones, kuriomis būtų 
apibrėžtas ir draudžiamas smurtas ir 
priekabiavimas darbo sektoriuje, taip pat 
suteikta galimybė veiksmingai naudotis į 
lyčių lygybės aspektą orientuotais, 
saugiais ir veiksmingais skundų ir ginčų 
sprendimo mechanizmais, paslaugomis ir 
teisių gynimo priemonėmis ir 
reikalavimas darbdaviams imtis 
priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias 
smurtui ir priekabiavimui, įskaitant 
smurtą ir priekabiavimą dėl lyties;

Or. en

Pakeitimas 157
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad dirbančios moterys, 
patiriančios smurtą dėl lyties, turėtų turėti 
teises į konkrečias darbuotojų teises ir 
socialinės apsaugos išmokas, pvz., dirbti 
trumpesnį ar pertvarkytą darbo laiką, 
pakeisti darbo vietą ir būti laikinai 
apsaugotos nuo atleidimo iš darbo; mano, 
kad į darbo vietos rizikos vertinimus 
reikėtų įtraukti smurtą dėl lyties;

Or. en
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Pakeitimas 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad valstybėms narėms 
reikia pateikti įrodymais pagrįstą, 
tinkamai parengtą darbo rinkos politiką ir 
reformas, kuriomis de facto būtų 
pagerintos moterų darbo sąlygos ir 
padidintas kokybiškas užimtumas;

Or. en

Pakeitimas 159
Katrin Langensiepen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti įtraukią neįgalių moterų ir 
mergaičių lygybę visose gyvenimo srityse, 
kad būtų užtikrintos jų lytinės ir 
reprodukcinės teisės, teikiama apsauga 
nuo smurto šeimoje ir priežiūros ir 
pagalbos paslaugų teikėjų smurto, ir tuo 
tikslu pradėti vykdyti sensitizacijos ir 
pajėgumų didinimo programas, skirtas 
specialistams, sveikatos priežiūros, 
socialinių ir priežiūros paslaugų, 
švietimo, mokymo ir užimtumo paslaugų, 
teisėsaugos ir teisminių institucijų srityse;

Or. en

Pakeitimas 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
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Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad laikantis 
tarpsektorinio požiūrio, ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti tam, kad daugialypę 
diskriminaciją patiriančioms grupėms 
būtų suteikta galimybė įsidarbinti; todėl 
ragina valstybes nares ir Komisiją rinkti 
suskirstytus duomenis, kad būtų galima 
geriau įvertinti ir stebėti pažangą siekiant 
panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, ypatingą dėmesį 
skiriant daugialypę ir tarpsektorinę 
diskriminaciją patiriančioms grupėms, ir 
migrantėms moterims (be kita ko, 
peržiūrint profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo sistemą) ir neįgalioms 
moterims (visų pirma panaikinant visas 
fizines ir technines kliūtis), tautinėms 
mažumoms priklausančioms ir romų 
tautybės moterims, vyresnio amžiaus 
moterims, vienišoms motinoms ir 
LGBTIQ asmenims panaikinti visas 
kliūtis įsidarbinti;

Or. en

Pakeitimas 161
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. apgailestauja dėl to, kad 
neminimas prekybos žmonėmis, siekiant 
išnaudoti darbe, lyčių aspektas, visų 
pirma namų ūkio darbuotojų atveju, nes 
galimybės atlikti patikrinimą ir 
kontroliuoti darbo veiklą ribojamos dėl to, 
kad šeimos namai yra darbo vieta; 
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primena 2016 m. balandžio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl namų ūkio 
darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų 
moterų ES ir prašo Komisijos ir valstybių 
narių skatinti šių atvejų nagrinėjimą, kad 
būtų patobulintas aukų nustatymo ir 
apsaugos mechanizmas ir į aptikimo 
procesą būtų įtrauktos NVO, profesinės 
sąjungos, valstybinės institucijos ir visi 
piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina iki 2020 m. pabaigos 
nedelsiant peržiūrėti ir priimti plačių 
užmojų veiksmų planą dėl vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo – plane 
valstybėms narėms turėtų būti nustatyti 
aiškūs tikslai per ateinančius penkerius 
metus sumažinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą ir turėtų būti 
užtikrinta, kad į šiuos tikslus būtų 
atsižvelgta rengiant konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas; ragina Komisiją 
pagal veiksmų planą ypatingą dėmesį 
skirti veiksniams, dėl kurių atsiranda 
pensijų skirtumas, ir įvertinti, ar reikia 
konkrečių priemonių šiam skirtumui 
sumažinti ES ir nacionaliniu lygmenimis; 
ypač pabrėžia, kad į naująjį veiksmų 
planą reikia įtraukti tarpsektorinę 
perspektyvą;

Or. en
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Pakeitimas 163
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primena 2019 m. vasario 12 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos įgyvendinimo ES institucinėje 
struktūroje; primygtinai ragina Europos 
Sąjungą prisijungti prie Europos 
socialinės chartijos (persvarstytos) ir 
ragina Komisiją pasiūlyti laikotarpį, per 
kurį reikėtų ją įgyvendinti, atsižvelgiant į 
ekonominių ir socialinių teisių lyčių 
aspektą; ragina visas valstybes nares 
ratifikuoti šią persvarstytą chartiją;

Or. en

Pakeitimas 164
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 d straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina Komisiją pateikti Europos 
socialinės apsaugos strategiją, kurioje 
būtų sprendžiamas laisvo darbuotojų 
judėjimo, ypač skurdo feminizacijos 
klausimas, ypatingą dėmesį skiriant 
vienišų motinų prižiūrimiems namų 
ūkiams;

Or. en

Pakeitimas 165
Eugenia Rodríguez Palop
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Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl Vaikų garantijų iniciatyvos, 
tačiau pripažindamas vaikų skurdo lyčių 
aspektą, prašo priimti papildomas 
priemones ir teikti lėšų, kad būtų 
panaikintos moterų skurdą skatinančios 
kliūtys, įskaitant pakankamų pajamų 
visiems užtikrinimą pateikiant Europos 
minimalių pajamų pagrindų direktyvą ir 
suteikiant galimybę gauti būstą, 
vadovaujantis Europos būstų strategija, 
kurioje pripažįstama, kad moterys patiria 
didesnių sunkumų;

Or. en

Pakeitimas 166
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. apgailestauja dėl to, kad 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategijoje 
neminima moterų ir mergaičių, kurioms 
kyla socialinės atskirties, skurdo ir 
benamystės pavojus, apsauga, ir ragina 
Komisiją būsimame Integracijos ir 
įtraukties veiksmų plane spręsti šiuos 
klausimus, kad moterys ir toliau nebūtų 
neįtrauktos į socialinę ir ekonomikos 
politiką ir negilėtų užburtas skurdo ratas;

Or. en

Pakeitimas 167
Jessica Polfjärd
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, 
kaip nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. atkreipia dėmesį į Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 168
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, 
kaip nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. pakartoja, kad Europos socialinių 
teisių ramstis nėra privalomas; pabrėžia, 
kad būtina užtikrinti lyčių lygybę, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus;

Or. en
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Pakeitimas 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus;

Or. pl

Pakeitimas 170
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, 
kaip nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. teigiamai vertina tai, kad Europos 
socialinių teisių ramstis pripažintas 
politinėmis gairėmis siekiant pažangos 
socialinėje srityje, ir ragina ypatingą 
dėmesį skirti 1 skyriuje nurodytiems 
principams.

Or. es
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Pakeitimas 171
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. pabrėžia, kad būtina užtikrinti lyties 
požiūriu atžvalgias teises vadovaujantis 
tarpsektorine strategija ir integruoti lyčių 
aspektą į visas Europos Sąjungos politikos 
sritis; šiuo tikslu ragina Komisiją 
koordinuoti patikimų ir skaidrių duomenų 
iš visų valstybių narių rinkimą;

Or. it

Pakeitimas 172
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, 
kaip nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; tuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
būtina užtikrinti lyties požiūriu atžvalgias 
teises, kaip nustatyta pagal 2 ir 3 principus; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinti 
ES teisės aktais dėl tiesioginės ir 
netiesioginės lyčių diskriminacijos ir būtų 
sistemingai stebima ir galbūt peržiūrima 
jų įgyvendinimo pažanga, kad būtų 
skatinamas moterų dalyvavimas rinkoje ir 
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panaikintas vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas; Vis dar mažai 
moterų eina vadovaujamąsias pareigas, 
taip pat ir didžiausiose ES įmonėse, 
kuriose tik 8 proc. vykdomųjų direktorių 
yra moterys. ragina Komisiją ir valstybes 
nares spręsti vertikalios ir horizontalios 
darbo rinkos segregacijos problemą, 
įskaitant menką moterų dalyvavimą 
STEM ir skaitmeniniame sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina atsižvelgti 
į lyčių aspektą vadovaujantis tarpsektorine 
strategija, kaip nustatyta pagal minėtojo 
ramsčio 2 ir 3 principus; šiuo tikslu ragina 
Komisiją į socialinių rodiklių suvestinę ir 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas 
įtraukti EIGE lyčių lygybės indeksą, kad 
jais galėtų būti remiamasi Europos 
semestro procese, ir stebėti 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikį lyčiai.

Or. en

Pakeitimas 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
parengti ir į Europos semestrą įtraukti 
lyčių lygybės indeksą, kad būtų stebimas 
makroekonominės politikos bei perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų poveikis lyčiai.

6. atkreipia dėmesį į Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui 
įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
lyties požiūriu atžvalgias teises 
vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip 
nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; ragina Komisiją laikytis 
sutartyse nustatyto subsidiarumo 
principo, teikiant pasiūlymus dėl darbo 
rinkos ir socialinės politikos;

Or. en

Pakeitimas 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad visame pasaulyje 
daugiau kaip 70 proc. sveikatos ir 
socialinio darbo sektorių darbuotojų yra 
moterys, taip pat prekybos ir mažmeninės 
prekybos bei valymo sektorių darbuotojai, 
tarp kurių daugiausia moterys, dažnai 
gauna tik minimalų darbo užmokestį; 
primena, kad, kaip ir per ankstesnes 
krizes, moterys labai nukentės 
ekonominiu požiūriu, taip pat ir po krizės; 
dėl šios priežasties, tvirtina, kad vykdant 
tiek skubius, tiek ilgalaikius veiksmus 
nacionaliniu ir ES lygmenimis reikia 
laikytis pažangaus ir lyčių lygybės 
principu grindžiamo požiūrio, remiantis 
kokybiškais pagal lytį suskirstytais 
duomenimis; šiuo atžvilgiu siūlo 
ekonomikos atkūrimo plane atsižvelgti į 
rinkų profesinę segregaciją, kad būtų 
išvengta ankstesnių krizių scenarijaus, kai 



PE650.655v02-00 98/122 AM\1205885LT.docx

LT

užimtumo skatinimas buvo sutelktas į 
sektorius, kuriuose dominuoja vyrai, 
mažiau dėmesio skiriant sektoriams, 
kuriuose dirbančiųjų daugumą sudaro 
moterys, arba į poreikį panaikinti 
profesinės segregacijos dinamiką;

Or. en

Pakeitimas 176
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta poreikį pereiti prie 
teisingos, poveikį klimatui 
neutralizuojančios, skaitmeninės Europos 
ir ragina Komisiją priimti priemones, 
kuriomis būtų didinamas moterų 
dalyvavimas skaitmeniniame ir žaliajame 
sektoriuose, įtraukti moteris į sprendimų 
priėmimą visais lygmenimis ir priimti 
politiką, kuria būtų užtikrintas vienodas 
darbo užmokestis, pragyvenimą 
užtikrinantis darbo užmokestis, asmeninis 
tobulėjimas ir tinkama socialinė apsauga; 
primygtinai ragina komisiją užtikrinti, 
kad visos priemonės, susijusios su moterų 
dalyvavimo šiuose sektoriuose didinimu, 
atitiktų Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą ir kad jomis būtų 
sprendžiama seksualinio priekabiavimo 
darbo vietoje problema, atsižvelgiant į 
TDO konvencijos ir Stambulo konvencijos 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į 
lyčių lygybės aspektus, susijusius su 
būsimu darbo sektoriumi, įskaitant 
ekonomikos žalinimą ir skaitmeninimą; 
apgailestauja dėl silpno naujosios ES 
lyčių lygybės strategijos ir Europos žaliojo 
kurso ryšio; ragina Komisiją savo 
būsimuose pasiūlymuose stiprinti klimato 
kaitos ir lyčių lygybės ryšį;

Or. en

Pakeitimas 178
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad Europos žaliajame 
kurse didžiausią dėmesį reikia skirti lyčių 
lygybei, kad iš tiesų įvyktų teisingas 
perėjimas nė vieno žmogaus nepaliekant 
nuošalyje; ragina Komisiją užtikrinti lyčių 
aspekto integravimą ir į lyčių lygybės 
aspektą orientuotus veiksmus energetikos 
ir klimato srityse, įgyvendinant sistemingą 
poveikio lytims vertinimą ir konkrečiai 
lyčių lygybei skirtas lėšas paskirstant 
atitinkamiems naujojo žaliojo kurso 
veiksmams klimato srityje ir politikai;

Or. en

Pakeitimas 179
Anne Sander
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad 2018 m. Europos 
ekonomikos forumas nurodė, jog iki 
2022 m. pasaulyje bus sukurta 58 mln. 
darbo vietų, susijusių su dirbtiniu 
intelektu, tačiau iš 24,9 proc. aukštojo 
mokslo siekiančių moterų tik vienas 
procentas gauna diplomą srityse, 
susijusiose su naujomis technologijomis; 
pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti 
vienodą atstovimą moterims mokslo ir 
technologijų sektoriuose; primena, kad 
padaugėjus su naujomis technologijomis 
susijusius darbus dirbančių moterų būtų 
galima gauti naudos, Europoje galinčios 
siekti 16 mlrd. EUR;

Or. fr

Pakeitimas 180
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad iš tyrimų matyti, kad 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumą daugiausia lemia tai, kad 
moterys ir vyrai verčiasi skirtingomis 
profesijomis, už kurių darbą mokamas 
skirtingo dydžio darbo užmokestis; lyčių 
susiskirstymas darbo rinkoje prasideda 
nuo pasirinkto išsilavinimo, todėl reikia 
pakeisti su išsilavinimu susijusius 
pasirinkimus, kad būtų kovojama su lyčių 
skirtumais darbo rinkoje; primygtinai 
ragina valstybes nares geriau užtikrinti 
orientavimą studijų ir profesinio mokymo 
srityse, siekiant užtikrinti, kad visi 
studentai žinotų apie darbo rinkoje 
teikiamas galimybes ir įvairių su 
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išsilavinimu susijusių pasirinkimų 
pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Europos Komisiją kuriant 
naują politiką įtraukti socialinius 
partnerius, kad būtų panaikintas vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas; dėl 
to ragina socialinius partnerius dalyvauti 
diskusijose ir bendradarbiauti siekiant 
panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, taip pat 
bendradarbiauti su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kad būtų visapusiškai 
atsižvelgta į visuomenės nuomonę, nes 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo panaikinimui teikiamas 
integravimo ir visuotinis prioritetas ir dėl 
to padidės darbuotojų motyvacija, 
našumas ir gerovė darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares priimti 
Direktyvą dėl moterų įmonių valdybose ir 
horizontaliąją Direktyvą dėl moterų 
įmonių valdybose, kurios labai svarbios 
siekiant Strategijos tikslų; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad ES institucijos 
rodys pavyzdį ir užtikrins, kad ne mažiau 
kaip 50 proc. moterų užimtų 
aukštesniosios grandies vadovaujamąsias 
pareigas; taip pat ragina valstybes nares 
nustatyti, kad įmonės teiktų skaidrias 
ataskaitas apie aukštesniosios grandies 
vadovaujamąsias pareigas einančių 
moterų procentinę dalį ir informaciją apie 
darbo užmokesčio dydį;

Or. en

Pakeitimas 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą integruoti lyčių aspektą į 
daugiametę finansinę programą ir ypač 
„Europos socialinį fondą +“, kad, 
inter alia, būtų finansuojami veiksmai, 
kuriais skatinamas moterų dalyvavimas 
darbo rinkoje, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra ir moterų 
verslumas;

Or. en

Pakeitimas 184
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina į strategiją, pakeisiančią 
strategiją „Europa 2020“, įtraukti lyčių 
ramstį ir visa apimantį lyčių lygybės tikslą 
ir įtraukti su lytimi susijusius tikslus bei 
rodiklius į socialinių rodiklių suvestinėje 
nurodytas konkrečių šalių problemas;

Or. en

Pakeitimas 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją vykdant tikslines 
programas skatinti moterų verslumą; 
nurodo, kad vietos lygmeniu gali įvykti 
pokyčių, ir primygtinai ragina valstybes 
nares investuoti į veiksmus, kuriais 
kovojama su lyčių skirtumais ir siekiama 
juos panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
didinti kolektyvinių derybų aprėptį 
sektorių lygmeniu ir įtraukti socialinius 
partnerius formuojant politiką, taip pat ir 
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Europos semestro;

Or. en

Pakeitimas 187
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. prašo Komisijos ir valstybių narių 
spręsti COVID krizės poveikio vienodoms 
moterų galimybėms patekti į darbo rinką 
klausimą;

Or. en

Pakeitimas 188
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. reikalauja su vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumu, pensijų skirtumu ir 
priežiūros skirtumu susijusiomis 
priemonėmis aiškiai atsižvelgti į tėvų, visų 
pirma neįgalius vaikus auginančių 
moterų, poreikius; reikalauja apsvarstyti 
galimybę parengti priemones dėl 
visapusiško ir veiksmingo neįgalių 
moterų, kurioms gerokai sudėtingiau rasti 
tinkamas sąlygas sudarantį darbą, 
dalyvavimo rinkoje; siekiant panaikinti 
diskriminaciją ir stereotipus, su kuriais 
jos susiduria, ragina imtis iniciatyvų, 
kuriomis neįgalioms moterims būtų 
suteikta lankstumo ir pagalba tiek ieškant 
darbo, tiek siekiant darbo rezultatų, taip 
pat būtų skatinamos galimybės užimtumo 
centruose, kad būtų lengviau pereiti prie 



AM\1205885LT.docx 105/122 PE650.655v02-00

LT

darbo tvarkos, pvz., remiamas darbas, 
specialieji užimtumo centrai ir atvira 
darbo rinka, taip pat būtų vertinamas 
neoficialus neįgaliuosius prižiūrinčių 
asmenų darbas, nes daugelis moterų 
prižiūrėtojų taip pat yra neįgalios ir 
reikėtų atsižvelgti į jų neoficialų darbą, 
kad būtų sumažintas pensijų skirtumas;

Or. en

Pakeitimas 189
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad į užimtumo politiką, 
susijusią su tvarumu ir teisingu perėjimu, 
reikia įtraukti lyčių aspektą, užtikrinant 
finansavimo mechanizmų, kuriais 
kovojama su klimato krize, poveikio lytims 
vertinimą, kad jie galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį keičiant lyčių normas ir 
stiprinant lyčių lygybę; ragina Komisiją ir 
Tarybą įgyvendinti su klimatu susijusių 
fondų, pvz., teisingo perėjimo fondo, 
biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, užtikrinant, kad finansiniai 
sprendimai remti darbuotojus ir įmones 
nepaaštrintų nelygybės ir kad į juos būtų 
integruotas lyčių aspektas;

Or. en

Pakeitimas 190
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. rekomenduoja, kad politinė 
parama lyčių lygybei papildytų finansinę 
paramą ir kad lyčių lygybė būtų 
pripažinta įvairiose politikos srityse, 
numatant, kad ji būtų integruota kaip 
kompleksinis prioritetas, kuris turėtų 
atsispindėti bendrų Europos programų 
projektuose; ragina Komisiją įtraukti 
žiniasklaidos verslo asociacijas, kad jos 
prisidėtų didinant informuotumą apie 
lyčių lygybę;

Or. it

Pakeitimas 191
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina parengti specialias gaires ir 
rekomendacijas valstybėms narėms į 
mokesčių politiką integruoti lyčių aspektą, 
įskaitant nurodymą atlikti fiskalinės 
politikos auditą remiantis lyčių aspektu, 
siekiant panaikinti su mokesčiais susijusį 
šališkumą tam tikros lyties atžvilgiu ir 
užtikrinti, jog nebūtų nustatomi jokie 
nauji mokesčiai, išlaidų teisės aktai, 
programos ar praktika, kurie didina 
rinkos ar pajamų po mokesčių lyčių 
nelygybę ar įtvirtina vyro, kaip šeimos 
maitintojo, modelį;

Or. en

Pakeitimas 192
Jessica Polfjärd
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Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pažymi, kad moterų dalyvavimas 
darbo rinkoje mažesnis nei vyrų; 
pabrėžia, kad skatinant dalyvavimą 
rinkoje svarbu mažinti pajamų 
apmokestinimą; 

Or. en

Pakeitimas 193
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad tai, jog mažai moterų 
dalyvauja visuomeniniame gyvenime ir 
politikoje, kenkia geram institucijų 
veikimui ir demokratiniams procesams; 
todėl ragina valstybes nares skatinti ir 
remti priemones, kuriomis siekiama 
sudaryti geresnes sąlygas vienodam vyrų 
ir moterų dalyvavimui priimant 
sprendimus šalies, regionų ir vietos 
lygmenimis; 

Or. fr

Pakeitimas 194
Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. apgailestauja, kad moterys 
nepradeda ir nevysto verslo tokiu mastu 
kaip vyrai; primygtinai ragina valstybes 
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nares vykdyti verslui palankias reformas, 
kuriomis būtų skatinama lygybė ir 
didinamas moterų verslumas;

Or. en

Pakeitimas 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares įgyvendinti konkrečiai 
šaliai skirtų rekomendacijų socialinius 
aspektus, atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą ir į nacionalinę kompetenciją;

Or. en

Pakeitimas 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad svarbu rinkti pagal 
lytį suskirstytus duomenis, visų pirma dėl 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje ir 
pagrindinių lyčių nelygybės priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą skatinti balsuojančių 
moterų ir moterų kandidačių dalyvavimą 
2024 m. rinkimuose į Europos 
Parlamentą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
reikia persvarstyti Europos rinkimų aktą, 
kad jame būtų numatyta galimybė laikinai 
pakeisti Europos Parlamento narį, kuris 
naudojasi teise į motinystės, tėvystės ar 
vaiko priežiūros atostogas; ragina 
Europos Komisiją atitinkamai persvarstyti 
Rinkimų aktą ir ragina Tarybą pritarti 
šiam persvarstymui;

Or. en

Pakeitimas 198
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu
Katrin Langensiepen

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Komisiją pasiūlyti ES 
nacionalinių benamystės strategijų 
pagrindą ir valstybes nares parengti savo 
nacionalines benamystės strategijas, į 
kurias būtų įtrauktos tiek prevencinės, 
tiek atsakomosios priemonės, atsižvelgiant 
į lyčių aspektą, kad būtų remiamos 
benamystę patiriančios moterys, kurios 
dažnai yra patyrusios sudėtingas traumas 
ir kurioms kyla pavojus iš naujo patirti 
traumą, pvz., smurtą šeimoje ir prievartą, 
atskyrimą nuo vaikų, stigmatizavimą, 
saugios erdvės neturėjimą ir pan.;

Or. en
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Pakeitimas 199
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Komisiją nustatyti aiškias 
gaires dėl tarpsektorinės sistemos 
įgyvendinimo, teikiant pirmenybę 
tarpsektorinę diskriminaciją patiriančių 
grupių dalyvavimui, kad būtų įvertintas 
skirtingas politikos ir veiksmų poveikis, 
siekiant pateikti kiekvienam klausimui 
pritaikytą atsaką, kuris būtų grindžiamas 
nediskriminavimo principu;

Or. en

Pakeitimas 200
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 d straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. primena 2019 m. vasario 12 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
poreikio sustiprinti Europos strateginę 
programą dėl romų integracijos 
nacionalinių strategijų po 2020 m., 
kurioje teigiama, kad daugumoje 
valstybių narių nebuvo pastebėta jokių 
teigiamų pokyčių romų užimtumo srityje, 
kad yra rimtų problemų dėl būsto ir visai 
nedidelė pažanga padaryta skurdo 
klausimu, ir kad į ES programą reikia 
įtraukti tvirtą lyčių aspektą; yra 
susirūpinęs dėl prieš romus nukreiptos 
neapykantą kurstančios kalbos, susijusios 
su COVID-19 pandemija, ir dėl kai kurių 
valstybių narių priimtų papildomų 
apribojimų taikyti karantiną romų 
bendruomenėms, ir baiminasi dėl 
neigiamų padarinių pažeidžiamiausioms 
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romų grupėms – mergaitėms, jaunoms 
moterims, vyresnio amžiaus moterims, 
neįgaliesiems ar LGBTIQ+ asmenims; 
primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau 
priimti ES strateginę programą dėl romų 
lygybės ir įtraukties, analizuoti 
koronaviruso poveikį romams ir priimti 
priemones, kuriomis būtų išvengta 
neigiamo atsako;

Or. en

Pakeitimas 201
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. yra susirūpinęs dėl to, kad ES 
teisės aktuose aiškiai nedraudžiama 
diskriminacija dėl asmens lytinės 
tapatybės ir lyties raiškos; pažymi, kad vis 
dar vykdoma LGBTIQ+ asmenų 
diskriminacija, prie jų priekabiaujama ir 
jie patiria atskirtį darbo rinkoje; primena 
2019 m. vasario 14 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl Veiksmų plano 
LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities 
(2019–2024 m.) ir 2019 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
LGBTI asmenų viešo diskriminavimo ir 
prieš juos nukreiptos neapykantos 
retorikos; ragina Komisiją kuo greičiau 
priimti strateginę programą dėl LGBTIQ+ 
asmenų lygybės, kad būtų imtasi tolesnių 
veiksmų pagal ES Komisijos 2016–
2019 m. Veiksmų planą LGBTI asmenų 
lygybei skatinti, ir į ją įtraukti konkrečias 
kovos su diskriminacija darbe dėl 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, 
lyties raiškos ir lyties ypatumų priemones;

Or. en
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Pakeitimas 202
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. primena 2018 m. lapkričio 29 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
neįgalių moterų padėties; primygtinai 
ragina Komisiją savo strategijoje po 
2020 m. pateikti bendrą pasiūlymą, į kurį 
būtų įtrauktas teigiamų priemonių, skirtų 
neįgalioms moterims, kūrimas, kad būtų 
paskatintas užimtumas, mokymas, 
įdarbinimas, vienodos karjeros galimybės, 
vienodas darbo užmokestis, prisitaikymas 
darbo vietoje ir tolesnis švietimas, 
daugiausia dėmesio skiriant jų 
skaitmeninei įtraukčiai ir poreikiui 
užtikrinti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą; taip pat pabrėžia 
būtinybę priimti neįgaliųjų teisių 
garantiją įtraukiant konkrečias 
priemones, kuriomis būtų atsižvelgta į 
neįgalių moterų poreikius;

Or. en

Pakeitimas 203
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. pripažįsta svarbų NVO ir moterų 
teisių organizacijų vaidmenį kovojant su 
lyčių nelygybe, diskriminacija ir smurtu 
prieš moteris; ragina Komisiją užtikrinti ir 
stiprinti pilietinės visuomenės 
organizacijų apsaugą, dalyvavimą ir 
aktyvų dalyvavimą skatinant priimti 
finansavimo priemones, kuriomis būtų 
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teikiamas finansavimas žmogaus teisių 
gynėjams ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kovojantiems su 
neigiamu atsaku ir regresija lyčių lygybės 
srityje ir gerinantiems moterų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos ir teisių padėtį 
tiek ES, tiek visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. ragina valstybes nares sukurti 
oficialią Tarybos sudėtį, sprendžiančią 
lyčių lygybės klausimus, už lyčių lygybės 
klausimus atsakingiems valstybių 
ministrams ir sekretoriams suteikti 
diskusijoms skirtą forumą ir supaprastinti 
lyčių aspekto įtraukimą į visą ES politiką, 
įskaitant užimtumo ir socialinę politiką;

Or. en

Pakeitimas 205
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. palankiai vertina Komisijos 
užmojus pasiekti lyčių lygybę ir tikisi, kad 
bus aiškiai įsipareigota veiksmingai atlikti 
Europos Komisijos ir kitų ES agentūrų ir 
institucijų visos politikos ir programų 
poveikio lytims vertinimą ir reguliariai 
teikti ataskaitas apie lyčių lygybės 
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integravimo užduoties vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 206
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. pabrėžia, kad būtina įtraukti lyčių 
lygybės aspektą į Europos Sąjungos 
politines pozicijas, dialogus su šalimis 
partnerėmis, kaimynystės politiką ir 
plėtros derybas; ragina Komisiją skatinti 
lyčių lygybę puoselėjant prekybos 
santykius ir į prekybos susitarimus su 
trečiosiomis šalimis įtraukti 
įsipareigojimą laikytis TDO konvencijų, 
įskaitant nuostatas dėl vienodo darbo 
užmokesčio ir nediskriminavimo darbo 
vietoje;

Or. it

Pakeitimas 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. ragina Europos Komisiją toliau 
stiprinti ES kaip svarbaus lyčių lygybės 
skatinimo pasaulyje veiksnio vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 208
Eugenia Rodríguez Palop
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Nuomonės projektas
6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondą naudoti valstybių narių 
veiksmams, kuriais remiama moterų 
integracija, skatinti, tačiau apgailestauja, 
kad nesvarstoma galimybė priimti jokių 
kitų konkrečių priemonių, kuriomis būtų 
kovojama su mažu trečiųjų šalių piliečių 
moterų užimtumo lygiu ES ir konkrečiu 
pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir 
dokumentų neturinčių moterų ir 
mergaičių pažeidžiamumu; ragina 
Komisiją išspręsti visų moterų ir 
mergaičių migrančių padėtį, teikiant 
pirmenybę integruoti Fondą į kitą 
daugiametę finansinę programą, vykdant 
biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, skiriant didesnius išteklius 
kvalifikacijos kėlimui, perkvalifikavimui 
siekiant pereiti dirbti kokybišką darbą 
geromis darbo sąlygomis ir jų dalyvavimo 
darbo rinkoje didinimui bei konkretesnių 
priemonių, kuriomis būtų panaikintos 
moterims migrantėms kylančios kliūtys, 
priėmimui;

Or. en

Pakeitimas 209
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6l. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant didinti moterų 
užimtumo lygį Europoje ir padėti joms 
patekti į darbo rinką, pavyzdžiui, labiau 
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skatinant remti moterų verslumą;

Or. fr

Pakeitimas 210
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6m. pabrėžia, kad moterys atlieka 
aktyvų ir svarbų vaidmenį plėtojant kaimo 
vietovių ekonomiką; primena 2017 m. 
balandžio 4 d. Europos Parlamento 
poziciją, visų pirma dėl nepakankamo 
žemės ūkio sektoriuje dirbančių moterų 
registravimo; pažymi, kad šių duomenų 
trūkumas lemia tai, jog trūksta tikslios 
šios srities statistikos; pabrėžia, kad 
pripažinti moterų darbą žemės ūkio 
sektoriuje labai svarbu siekiant užtikrinti, 
kad jis būtų matomas ir galėtų prisidėti 
prie kaimo vietovių plėtros ir vyrų bei 
moterų lygybės; pabrėžia, kad valstybėse 
narėse būtina keistis gerąja praktika, visų 
pirma susijusia su numatytu sutuoktinių 
užimtumo statusu žemės ūkio sektoriuje, 
kad jiems būtų suteikiama galimybė 
apsidrausti socialiniu draudimu, mokytis, 
eiti motinystės atostogų ir gauti pensiją;

Or. fr

Pakeitimas 211
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 n dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6n. pažymi, kad žemės ūkio srityje 
išlieka dideli lyčių skirtumai, nes moterų 
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nedarbo lygis didesnis ir daugiau moterų 
dirba neoficialų darbą, kaimo vietovėse 
gyvenančios moterys susiduria su 
didesniu priežiūros skirtumu ir patiria 
daugiau sunkumų įgyjant nuosavybę ir 
valdant žemės ir kitus gamybos išteklius; 
palankiai vertina Komisijos raginimą 
investuoti į pagrindinių paslaugų vystymą 
kaimo vietovėse ir primygtinai ragina 
BŽŪP taikyti biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą metodą, taip 
pat nustatyti finansavimo galimybes pagal 
antrąjį BŽŪP ramstį, kad būtų padidintos 
moterų galimybės gauti žemės ir būtų 
pagerintos jų, visų pirma sezoninių 
darbuotojų, darbo sąlygos kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 212
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 o dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6o. pakartoja raginimą rinkti pagal 
lytį suskirstytus duomenis1d tokiose 
srityse, kaip neoficialus užimtumas, 
verslumas, galimybė gauti finansavimą ir 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
nemokamas darbas, skurdas ir socialinės 
apsaugos sistemų poveikis; taip pat 
primygtinai ragina ES parengti ir įtraukti 
tokius naujus su Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyva 
susijusius rodiklius, kaip dirbančiųjų 
skurdas, skurdas dėl laiko stygiaus, laiko 
panaudojimo skirtumai, priežiūros darbo 
(mokamo / nemokamo) vertė ir 
besinaudojančių moterų ir vyrų lygis;
__________________
1d 2020 m. sausio 30 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl vyrų ir moterų 
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darbo užmokesčio skirtumo.

Or. en

Pakeitimas 213
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 p dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6p. primena, kad pagal 2019 m. 
Eurostato paskelbtus duomenis tik 
28 proc. ES biržinių bendrovių valdybų 
narių ir 18 proc. vyresniosios vadovybės 
buvo moterys; pabrėžia, kad nors tam 
tikros valstybės narės turi teisėkūros 
priemonių, kuriomis siekiama pramušti 
stiklo lubas, neužtenka duomenų apie šių 
priemonių įgyvendinimą; ragina valstybes 
nares įdiegti stebėjimo ir vertinimo 
mechanizmus, kad būtų galima 
perorientuoti esamas priemones, kurių 
imtasi, arba prireikus jas pakoreguoti 
siekiant užtikrinti didesnį lyčių lygybės 
politikos veiksmingumą;

Or. fr

Pakeitimas 214
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 r dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6r. apgailestauja dėl didelio moterų ir 
vyrų disbalanso priimant ekonominius 
sprendimus aukščiausiuoju lygmeniu; 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
skatinti priimti 2012 m. pasiūlymą dėl 
Direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas 
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einančių asmenų lyčių pusiausvyros 
gerinimo ir atitinkamų priemonių 
(Direktyva dėl moterų įmonių valdybose), 
kuriam Taryba nepritarė; ragina Komisiją 
ir Tarybą apsvarstyti galimybę 
neapsiriboti šiomis priemonėmis ir priimti 
papildomų priemonių, pvz., taikyti 
40 proc. kvotą tiek vykdomosioms, tiek 
nevykdomosioms valdyboms, ir įtraukti 
vidutinio dydžio įmones į direktyvos 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 215
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
6 s dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6s. COVID-19 pandemija padarė 
didelį ir trikdomąjį poveikį valstybių narių 
sveikatos ir ekonomikos sistemoms, taip 
pat sukėlė su užimtumu susijusių 
sunkumų ir krizes visuomenėje, kuriems 
išspręsti reikės visų Europos Sąjungos 
įstaigų bendradarbiavimo; todėl ragina 
Komisiją stebėti su moterų darbu ir 
užimtumu susijusią padėtį, siekiant 
išvengti rizikos, kad moterys būtų vienos 
labiausiai COVID-19 sukeltos krizės 
pažeidžiamų subjektų, ir parengti 
veiksmus, skirtus užtikrinti jų 
įsidarbinimą ir (arba) darbo vietų 
išsaugojimą;

Or. it

Pakeitimas 216
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 t dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6t. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nedelsiant pateikti lyčių lygybės principu 
grindžiamą atsaką dėl COVID-19 sukeltos 
socialinės ir ekonomikos krizės, be kita 
ko, priimti konkrečias moterims skirtas 
gaivinimo priemones, kad būtų 
sušvelnintas neproporcingas ir ilgalaikis 
poveikis moterų teisėms, pajamoms ir 
socialinei apsaugai, taip pat siekiant 
užkirsti kelią didesnei nelygybei ir 
diskriminacijai darbo sektoriuje; ragina 
Komisiją ir valstybes nares šia lyčių 
lygybės strategija naudotis kaip priemone 
įveikti laikotarpį po COVID-19;

Or. en

Pakeitimas 217
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 u dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6u. palankiai vertina priemonę dėl 
laikinos paramos švelninant nedarbo 
pavojų esant nepaprastajai padėčiai; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad teikiant laikiną paramą 
švelninant nedarbo pavojų būtų 
sprendžiami pajamų, teisės į pajamas, 
socialinę apsaugą ir pensiją netekimo dėl 
priežiūros naštos ir nevienodo užimtumo 
bei darbo sąlygų klausimai; ragina 
moterims, kurios yra prižiūrintys asmenys 
arba dirbančios motinos, kurioms 
namuose reikia rūpintis vaiku, 
sutrumpinti savaitės darbo laiką;

Or. en
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Pakeitimas 218
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 v dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6v. ragina valstybes nares pratęsti 
laikotarpio, kuriuo galima gauti bedarbio 
pašalpą, trukmę, kol ekonomika bus 
visiškai atgaivinta;

Or. en

Pakeitimas 219
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 w dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6w. palankiai vertina Tarybos 
sprendimą taikyti „bendrą išvengimo 
sąlygą“ ir ragina valstybes nares 
investuoti į viešąsias paslaugas, įskaitant 
nemokamą vaikų ir sveikatos priežiūrą, 
kad būtų sukurtos naujos kokybiškos 
darbo vietos ir sušvelnintas krizės 
socialinis ir ekonominis poveikis; mano, 
kad griežtos taupymo priemonės turi 
ilgalaikių kenksmingų padarinių, visų 
pirma moterims, ir jos neturėtų būti 
įgyvendintos po COVID-19 krizės;

Or. en

Pakeitimas 220
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 x dalis (nauja).



PE650.655v02-00 122/122 AM\1205885LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6x. ragina valstybes nares ir Komisiją 
skatinti socialinį dialogą ir kolektyvines 
derybas kovojant su COVID-19 krize, taip 
pat užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
visapusiškai dalyvautų rengiant ir 
įgyvendinant priemones, kurių imtasi; 
mano, kad socialinis dialogas, įskaitant 
kolektyvines derybas, padės užtikrinti 
lyčių lygybe grindžiamą ir demokratišką 
ekonomikos atgaivinimą nieko 
nepaliekant užmarštyje; ragina vykdyti 
pilietines diskusijas su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, 
vadovaujantis dalyvaujamosios 
demokratijos ir piliečių iniciatyvos 
principais (SESV 11 straipsnis);

Or. en

Pakeitimas 221
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 y dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6y. ragina Komisiją ir valstybes nares 
COVID-19 pripažinti profesine liga; 
ragina Komisiją persvarstyti savo 
Rekomendaciją (2003/670/EB) dėl 
Europos profesinių ligų sąrašo, 
konkrečiai įtraukiant nuostatą dėl 
COVID-19, kuri taikoma visiems 
darbuotojams, kuriems kyla 
neproporcingai didelis infekcijos pavojus;

Or. en


