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PAKEITIMAI 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 

ekonomikos valdymą dėmesys nuo siauro 

tikslo skatinti BVP augimą turėtų būti 

nukreiptas į gerovę ir konvergenciją, 

įskaitant aukštus minimaliuosius lyčių 

lygybės standartus; mano, kad naujasis į 

gerovę orientuoto ekonominės politikos 

formavimo būdas turėtų būti grindžiamas 

vadinamuoju stebuklingu daugiakampiu, 

kurį sudaro teisingas materialinės gerovės 

paskirstymas, gyvenimo kokybė, finansų 

stabilumas, kainų stabilumas, 

visapusiškas užimtumas ir deramos darbo 

vietos, ekologinis tvarumas, stabiliai 

veikiantis viešasis sektorius ir 

subalansuoti išorės ekonominiai 

santykiai; 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6a. pažymi, kad diskusijos apie pažangų 

viešųjų išlaidų paskirstymą ir ES biudžeto 

politinius prioritetus vyksta reguliariai ir 

kad toks kritinis vertinimas nepaprastai 

svarbus norint gerinti valstybių narių 
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viešųjų biudžetų kokybę vidutinės trukmės 

ir ilguoju laikotarpiais bei užkirsti kelią 

linijiniam biudžeto mažinimui, dėl kurio, 

be kita ko, pirmiausia gali nukentėti 

moterys; 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 b dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6b. laikosi nuomonės, jog viešojo biudžeto 

struktūros ir kokybės gerinimas yra 

esminis svertas norint užtikrinti, kad būtų 

laikomasi ES fiskalinių taisyklių ir kad 

būtų galima finansuoti itin svarbias 

išlaidas, pvz., susijusias su socialinės 

apsaugos sistemomis, kurios ypač svarbios 

moterims, su apsauginių priemonių 

susidūrus su nenumatytais poreikiais 

rengimu ir pagaliau su neesminių išlaidų 

finansavimu; 

 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. pažymi, kad, įgyvendinant Europos 

semestrą, būtina atlikti nuodugnią 

socialinių rodiklių analizę ir išsamesnį jų 

vertinimą; ragina Komisiją įtraukti 

papildomus socialinius rodiklius ir jiems 

skirti tiek pat dėmesio, kiek ir 

ekonominiams rodikliams; 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 b dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7b. tebėra susirūpinęs dėl to, kad 

įgyvendinant Europos semestrą 

nepakankamai dėmesio skiriama lyčių 

aspektu grindžiamam požiūriui ir 

rodikliams, ir ragina labiau vadovautis 

požiūriu, kad lyčių aspektas turi būti 

integruojamas rengiant konkrečiai šaliai 

skirtos rekomendacijas, konvergencijos 

programas ir nacionalines reformų 

programas; pabrėžia, kad būtina stebėti 

pažangą socialinėje ir lyčių politikos 

srityje bei reformų poveikį bėgant laikui; 

todėl prašo naudoti pagal lytį suskirstytus 

duomenis, apskaičiuoti naujus rodiklius ir 

įtraukti naują informaciją, kuri apimtų 

kiekvieną iš penkių pagrindinių 

strategijos „Europa 2020“ tikslų, įskaitant 

tikslus mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros (MTTP) ir energetikos srityse, 

siekiant stebėti pažangą ir atkreipti dėmesį 

į lyčių skirtumus; 

 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 c dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7c. ragina didinti minimalųjį darbo 

užmokestį, užtikrinti didesnį darbo 

užmokesčio skaidrumą ir vykdyti darbo 

užmokesčio auditą bendrovių lygmeniu, 
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siekiant užtikrinti vienodą užmokestį už 

vienodą darbą visuose sektoriuose ir visų 

profesijų atstovams; be to, ragina 

valstybes nares liautis blokavus 

Direktyvos dėl moterų įmonių valdybose; 

taip pat pabrėžia, jog svarbu dirbti 

siekiant užtikrinti veiksmingą profesinio 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

sistemą, kad visi vyrai ir moterys galėtų 

suderinti savo privatų ir profesinį 

gyvenimą; 

 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 d dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7d. pabrėžia, kad prioritetą būtina teikti 

kovos su nedarbu, skurdu ir socialine 

atskirtimi, dėl kurių labiausiai nukenčia 

moterys, veiksmams, taip pat tvariam 

užimtumui ir kokybiškoms darbo vietoms, 

investicijoms bei kokybiškoms viešosioms 

paslaugoms, kuriomis būtų užtikrinama 

socialinė įtrauktis, ypač švietimo, 

sveikatos, vaiko priežiūros, priklausomų 

asmenų priežiūros, viešojo transporto ir 

socialinių paslaugų srityse; 

 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 e dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7e. ragina vadovautis antruoju Socialinių 
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teisių ramsčio principu, t. y. kad vienodas 

požiūris į moteris ir vyrus bei vienodos jų 

galimybės turi būti užtikrinami ir 

skatinami visose srityse – taip pat ir 

dalyvavimo darbo rinkoje, darbo sąlygų ir 

kilimo karjeros laiptais požiūriais – taip 

pat kad moterys ir vyrai turi teisę į tai, kad 

vienodas užmokestis už vienodos vertės 

darbą būtų visapusiškai integruotas į 

Europos semestrą; 

 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

skirtumai tebėra dideli ir kad segregacija 

darbo rinkoje lieka didelė visoje Europos 

Sąjungoje, o tai iš dalies lemia lyčių 

padėties skirtumus, įskaitant didelį darbo 

užmokesčio, pensijų ir turto skirtumą, 

nevienodus sprendimų priėmimo procesus 

ir trumpesnį moterų karjeros laiką; 

pabrėžia, kad moterų užimtumo lygis yra 

kaip niekad aukštas, tačiau tebėra 

11 proc. mažesnis negu vyrų; pabrėžia, 

kad atotrūkis užimtumo srityje ypač 

didelis motinų ir priežiūros pareigas 

atliekančių moterų atvejais; 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 b dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16b. reiškia susirūpinimą dėl to, kokiu 

mastu moterys nukenčia dėl griežto 

taupymo politikos; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad dėl viešųjų išlaidų 

mažinimo, perskirstymų įgyvendinant 

profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros politiką ir socialinės 

apsaugos sistemoms taikomų apribojimų 

moterys labiau nukenčia ilguoju 

laikotarpiu; 

 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 c dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16c. atkreipia dėmesį į tai, jog 

diskriminacija dėl lyties tebėra didelė: tai 

įrodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio 

bei užimtumo lygio skirtumas, įskaitant 

tai, kad vidutinis valandinis vyrų darbo 

užmokestis neatskaičius mokesčių yra 

maždaug 16 proc. didesnis negu dirbančių 

moterų; pabrėžia, jog šį atotrūkį lemia tai, 

kad nepakankamai moterų dirba gerai 

apmokamuose sektoriuose, kad jos 

diskriminuojamos darbo rinkoje ir kad 

daug moterų dirba ne visą darbo dieną; 

primygtinai ragina toliau siekti pažangos, 

kad būtų mažinamas šis atotrūkis; 

atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją į 

strategiją „Europa 2020“ įtraukti lyčių 

lygybės ramstį ir visa apimantį lyčių 

lygybės tikslą; ragina valstybes nares 

stiprinti pastangas panaikinti vyrų ir 

moterų darbo užmokesčio skirtumą ir 

aktyviau veikti siekiant stiprinti moterų 

dalyvavimą darbo rinkoje; 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 a dalis (nauja) 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19a. ragina atsakinguosius Komisijos 

narius kasmet aptarti metinės augimo 

apžvalgos lyčių aspektus su Moterų teisių 

ir lyčių lygybės komitetu; 
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INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

Priėmimo data 2017.12.4    

 
 

 


