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Pakeitimas 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. kadangi moterų ir vyrų lygybė ir 
nediskriminavimas yra pagrindinės 
Europos Sąjungos vertybės, kaip nurodyta 
Europos Sąjungos sutartyje ir 
Pagrindinių teisių chartijoje;

Or. en

Pakeitimas 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a.  kadangi, siekiant sumažinti 
nelygybę, reikia toliau skatinti lygias 
galimybes, atsirandančias dėl pirmiau 
minėtų priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. kadangi lyčių aspekto 
integravimas atlieka svarbų vaidmenį 
siekiant įtraukti lyčių lygybę į visas ES 
politikos sritis, priemones ir veiksmus, 
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taigi ir į darbo rinkos ir socialinę politiką, 
kad būtų skatinamos lygios galimybės ir 
kovojama su visų formų moterų 
diskriminacija;

Or. en

Pakeitimas 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1c. kadangi primena Europos 
socialinių teisių ramsčio rekomendacijas 
dėl lyčių lygybės, lygių galimybių ir 
aktyvios paramos užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims yra didesnis 
negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas 
garantijas suteikiančių sutarčių dažniau 
patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., o 
vidutinis vyrų ir moterų užimtumo 
skirtumas – 11,5 proc., kad lanksčių 
darbo formų, netipinio ir lankstaus darbo 
(darbo nefiksuotomis darbo valandomis, 
laikino darbo, darbo ne visą darbo laiką ir 
kt.) sutarčių poveikis moterims yra 
didesnis negu vyrams ir kad skurdą dėl šių 
mažas garantijas suteikiančių sutarčių ir 
kitų tarpsektorinių veiksnių, kaip antai 
vieno asmens šeimos namų ūkis, 
priklausomų tėvų priežiūra, neįgalios 
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moterys, žemą išsilavinimą turinčios 
moterys ar nepakankamas priežiūros 
paslaugų teikimas, dažniau patiria bei į 
labiausiai skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

Or. en

Pakeitimas 6
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims yra didesnis 
negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas 
garantijas suteikiančių sutarčių dažniau 
patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas yra 
apskaičiuojamas kaip vyrų ir moterų 
vidutinių valandinių pajamų neatskaičius 
mokesčių, skirtumas, neišskiriant 
sektorių, todėl sunku tiksliai palyginti 
atskirus veiksnius;

Or. es

Pakeitimas 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims yra didesnis 
negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas 

1. remdamasis prieš „Brexit'ą“ 
pateiktais duomenimis pažymi, kad vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas 28-
iose ES valstybėse narėse siekia 15,7 proc., 
kad netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims (ypač 
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garantijas suteikiančių sutarčių dažniau 
patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

motinoms ir nėščioms moterims) yra 
didesnis negu vyrams ir kad skurdą dėl šių 
mažas garantijas suteikiančių sutarčių 
dažniau patiria bei į labiau skurstančių 
darbuotojų kategoriją patenka moterys;

Or. it

Pakeitimas 8
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims yra didesnis 
negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas 
garantijas suteikiančių sutarčių dažniau 
patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, fiktyvaus 
savarankiško darbo, laikino darbo, darbo 
ne visą darbo laiką ir kt.) sutarčių poveikis 
moterims yra didesnis negu vyrams ir kad 
moterys yra dažniau atskiriamos į mažiau 
vertinamus ir nepakankamai apmokamus 
sektorius nei vyrai, patiria skurdą ir 
nesaugumą ir dėl šių mažų garantijų 
darbo sutarčių patenka į labiausiai 
skurstančių darbuotojų kategoriją;

Or. en

Pakeitimas 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
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nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims yra didesnis 
negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas 
garantijas suteikiančių sutarčių dažniau 
patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims, ypač 
netekėjusioms moterims arba vienišoms 
motinoms, yra didesnis negu vyrams ir kad 
skurdą dėl šių mažas garantijas 
suteikiančių sutarčių dažniau patiria bei į 
labiau skurstančių darbuotojų kategoriją 
patenka moterys;

Or. fr

Pakeitimas 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas 28-iose ES 
valstybėse narėse siekia 15,7 proc., kad 
netipinio ir lankstaus darbo (darbo 
nefiksuotomis darbo valandomis, laikino 
darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) 
sutarčių poveikis moterims yra didesnis 
negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas 
garantijas suteikiančių sutarčių dažniau 
patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų 
kategoriją patenka moterys;

1. pažymi, kad ES vidutinis vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas siekia 
16 proc., kad netipinio ir lankstaus darbo 
(darbo nefiksuotomis darbo valandomis, 
laikino darbo, darbo ne visą darbo laiką ir 
kt.) sutarčių poveikis moterims yra 
didesnis negu vyrams ir kad skurdą 
dažniau patiria bei į labiausiai skurstančių 
darbuotojų kategoriją patenka moterys;

Or. en

Pakeitimas 11
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad darbo užmokesčio 
skirtumas atspindi didesnį moterų 
išnaudojimą darbo rinkoje ir mano, kad 
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yra sąmoningai skatinama moterų ir vyrų 
diskriminacija, siekiant palengvinti ir 
sustiprinti politiką, kuria siekiama 
nustatyti mažus atlyginimus ir panaikinti 
darbo reglamentavimą, kas daro poveikį 
tiek moterims, tiek ir vyrams, nors ir 
skirtingai; mano, kad pagrindinės vyrų ir 
moterų diskriminacijos dėl darbo 
užmokesčio priežastys kyla ne tik dėl šio 
realaus platesnio masto darbo 
reglamentavimo trūkumo ir jo 
nuvertinimo devalvacijos, bet ir todėl, kad 
nėra priemonių, kuriomis būtų galima 
tinkamai suderinti moterų profesinį, 
šeimyninį ir asmeninį gyvenimą, nes vis 
labiau yra skatinamos mažų garantijų 
darbo sąlygos, dėl kurių sutrumpėja darbo 
per visą gyvenimą laikotarpiai ir dėl kurių 
moterys dažniau atsiduria mažų garantijų 
darbo situacijose. Kaip pvz. darbas ne visą 
darbo laiką arba laikinas darbas, už kurį 
mokamas mažesnis darbo užmokesti ir vis 
labiau nyksta reglamentuojamas darbo 
laikas;

Or. pt

Pakeitimas 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad asmeniniai ir 
profesiniai moterų ir vyrų tikslai dažnai 
būna skirtingi ir daugumai pareigų 
vienodo atstovavimo paieška yra 
neveiksminga, nes moterys ir vyrai ne 
visada turi tų pačių siekių, o vienos 
profesijos daugiausia pritraukia moteris, 
o kitos daugiausia vyrus;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina dėti bendras pastangas 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
gauti darbą, kuriame būtų užtikrinamos 
moterų teisės. dar kartą patvirtina, kad 
kolektyvinės derybos yra lemiamas 
veiksnys šalinant ir įveikiant nelygybę, o 
vienodas užmokestis už vienodą vienodos 
vertės darbą privalo būti užtikrintas;

Or. pt

Pakeitimas 14
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad ilgalaikis 
ES taikomos neoliberalios politikos 
poveikis daro neigiamą poveikį moterų 
įgalėjimui ekonominiu ir socialiniu 
požiūriu visose gyvenimo srityse, o taip 
pat vyrų ir moterų lygybės užtikrinimui, 
nes didėja nedarbas, mažėja darbo rinkos 
reguliavimas, dažnėja mažų garantijų 
ir nedidelis darbo užmokestis, ypač 
moterims. Taupymai viešųjų paslaugų, 
ypač sveikatos ir švietimo srityje dar 
labiau intensyvėja ir yra nukreipti į 
socialines išmokas bei paslaugas, todėl 
didėja įvairių formų diskriminacija ir 
nelygybė moterų atžvilgiu;

Or. pt

Pakeitimas 15
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Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys; pabrėžia, kad moterų 
skurdo didėjimas reiškia didesnį visos 
visuomenės skurdo didėjimą, nes moterys 
paprastai yra atsakingos už pagrindinių 
prekių pirkimą ir atlieka labai svarbų 
vaidmenį išlaikydamos namų ūkį; reiškia 
susirūpinimą dėl šio reiškinio poveikio 
vaikų skurdui ir įspėja, kad 2017 m. bet 
kurios amžiaus grupės vaikai ES susidūrė 
su didžiausia skurdo ar socialinės 
atskirties rizika;

Or. en

Pakeitimas 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
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proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kiti darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys, tai taip pat bus juntama 
įvairiuose kituose ekonomikos 
sektoriuose, kuriems poveikį darys darbo 
vietų praradimas, darbo užmokesčio 
mažinimas ir (arba) darbo laiko 
trumpinimas, taip pat padidėję priežiūros 
paslaugų poreikiai pandemijos metu;

Or. en

Pakeitimas 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys; taip pat asmenys, kurie 
tiesiogiai susiduria su grėsme, vykdydami 
savo pareigas, ypač slaugytojai ir 
teisėsaugos pareigūnai;
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Or. fr

Pakeitimas 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų, visų pirma 
netekėjusių arba vienišų motinų, ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

Or. fr

Pakeitimas 19
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką 
nedarbo ir skurdo didėjimui, ypač tarp 
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pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

moterų ir kitų pažeidžiamiausių 
visuomenės grupių. Pažymi, kad 
ekonominės veiklos paralyžiavimas ir 
netikrumas dėl veiklos atnaujinimo turės 
rimtų pasekmių paslaugų, viešbučių, 
turizmo ir kitiems sektoriams, o taip pat 
darbuotojams ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims.

Or. es

Pakeitimas 20
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinaisiais darbo 
santykiais susiję darbuotojai, laikinieji ir 
sezoniniai bei kt. darbuotojai, kurių 
didesnę dalį sudaro moterys;

Or. pt

Pakeitimas 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus dar 
didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų, 
turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų ir priežiūros sektorių 
darbuotojai, savarankiškai dirbantys 
asmenys, laikinieji ir sezoniniai bei kt. 
darbuotojai, kurių didesnę dalį sudaro 
moterys;

Or. en

Pakeitimas 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 
proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusios precedento neturinčios 
pasaulinės COVID-19 pandemijos 
ekonominės ir finansinės pasekmės bus 
dar didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką 
skurdo didėjimui, ypač tarp moterų ir kitų 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes 
didžiausią jų poveikį pajus paslaugų 
sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį 
sudaro moterys;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios 
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
dirbančiųjų skurdas ES išaugo nuo 8 iki 
10 proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį 
apėmusi pasaulinė COVID-19 pandemija 
turės ekonominių ir finansinių pasekmių, 
kurios darys tiesioginę įtaką skurdo 
didėjimui, ypač tarp moterų, nes didžiausią 
jų poveikį pajus paslaugų ir turizmo 
sektorių darbuotojai, taip pat savarankiškai 
dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didelę dalį sudaro 
moterys;

Or. it
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Pakeitimas 23
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dabartinė COVID-19 krizė rodo, jog 
apmokamas ir neapmokamas priežiūros 
darbas yra būtinas siekiant užtikrinti 
mūsų visuomenės ir planetos gerovę ir 
gerą veikimą; pabrėžia, kad moterys 
pirmauja teikiant svarbiausias ir 
būtiniausias paslaugas ir kad jos sudaro 
70 proc. ES sveikatos priežiūros 
darbuotojų ir 83 proc. profesionalių 
slaugytojų, dirbančių su neįgaliaisiais ar 
vyresnio amžiaus žmonėmis, ir kad didelė 
jų dalis yra migrantų kilmės; 
apgailestauja dėl to, kad šio sektoriaus 
darbuotojams įprastai tenka pernelyg 
didelis darbo krūvis ir jų darbo 
užmokestis yra per mažas, nes mūsų 
ekonominė sistema juos menkai pripažįsta 
socialiniu požiūriu, o priežiūros namuose 
darbuotojams dažnai netaikoma esminė 
darbo teisės apsauga; ragina ES priimti 
Europos priežiūros susitarimą, kuris 
apimtų dideles investicijas į priežiūros 
ekonomiką ir kuriuo būtų stiprinama 
politika, kuria siekiama užtikrinti darbo ir 
priežiūros pareigų pusiausvyrą per visą 
gyvenimą ir spręsti darbo jėgos trūkumo 
problemą, visų pirma pasitelkiant 
mokymą, įgūdžių pripažinimą ir deramo 
darbo leidimų sistemas, taip pat 
sudaromos geresnės darbo sąlygos šiuose 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 24
Sandra Pereira
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai ragina Komisiją 
neskatinti jokių politinių rekomendacijų, 
kuriomis būtų remiami mažų garantijų 
darbo santykiai, darbo laiko reguliavimo 
panaikinimas, darbo užmokesčio 
mažinimas, kėsinimasis į kolektyvines 
derybas arba viešųjų ir socialinio 
draudimo paslaugų privatizavimas;

Or. pt

Pakeitimas 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia lyčių aspekto integravimo 
ir ekonominės politikos atsako į COVID-
19 pandemiją pritaikymo prie konkrečių 
moterų poreikių ir jų ekonominės veiklos 
struktūros svarbą, pavyzdžiui, skatinant 
moterų verslininkių mikrofinansavimą;

Or. en

Pakeitimas 26
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina ES ir jos valstybes nares 
skatinti aktyvią lyčių lygybės politiką ir 
dideles investicijas į viešąsias paslaugas; 
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ragina ES ir jos valstybes nares stiprinti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūrą bei motinystės ir tėvystės 
apsaugą, visų pirma ilginant atostogų 
laikotarpius, atsižvelgiant į Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomenduojamą 
šešių mėnesių laikotarpį maitinimui 
krūtimi, kaip vienintelę vaiko mitybos 
formą, bei užtikrinant, kad būtų mokama 
100 % nuo darbo užmokesčio sumos, 
neprarandant tokio užmokesčio; užtikrinti 
teisę pasibaigus motinystės atostogoms 
sutrumpinti darbo laiką, kad vaikas galėtų 
būti maitinamas krūtimi iki kol jam sueis 
bent dveji metai ir imtis konkrečių 
priemonių tokiai apsaugai užtikrinti, 
kartu investuojant į nemokamo viešojo 
vaikų priežiūros ir švietimo paslaugų 
tinklo sukūrimą; nepritaria vadinamųjų 
lanksčių darbo santykių skatinimui, nes 
taip skatinama panaikinti darbo 
reglamentavimą, moterys verčiamos likti 
namuose ir taip remiama moterų 
diskriminacijos logika;

Or. pt

Pakeitimas 27
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Europos Komisiją į visas 
iniciatyvas ir papildomus ES fondus, 
skirtus kovai su COVID-19 krize, įtraukti 
lyčių aspektą ir skirtingą moterų ir 
nepalankiausioje padėtyje esančių grupių 
patirtį, taip pat pasiūlyti specialią 
finansavimo programą, pagal kurią būtų 
remiamos moterys, dirbančios mažų 
garantijų darbą ir neoficialų darbą;

Or. en
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Pakeitimas 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat didelė, o vidutinė tendencija yra ta, 
kad moterys dažniau nei vyrai patiria 
skurdo ir socialinės atskirties riziką (2018 
m. ES – 22,8 proc.), kartu su kitais 
tarpsektoriniais rizikos veiksniais, tokiais 
kaip nedarbingumas ir vaikų bei šeimos 
narių, kuriems reikalinga priežiūra, 
priežiūros paslaugų stoka; taigi pažymi, 
kad kai kurioms konkrečioms 
kategorijoms kyla didesnis skurdo 
pavojus;

Or. en

Pakeitimas 29
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, moterys prisideda prie 
ekonomikos ir kovos su skurdu, 
dirbdamos apmokamą ir neapmokamą 
darbą namuose, bendruomenėje ir darbo 
vietoje; mano, kad priemonių, būtinų 
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moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

moterų galimybėms išnaudoti, suteikimas 
yra lemiamas veiksnys siekiant išnaikinti 
skurdą;

Or. es

Pakeitimas 30
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat; ši rizika yra labai didelė ir gali būti 
dar didesnė, jei asmuo priklauso dviem ar 
daugiau šių kategorijų;

Or. es

Pakeitimas 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo ir socialinės atskirties 
rizika, patiriama rizikos grupėse, kurioms 
priklauso vyresnio amžiaus moterys, 
vienišos moterys ir vienišos motinos, 
pabėgėlės ir migrantės, nebaltaodės 
moterys, homoseksualios, biseksualios ir 
translytės moterys bei neįgalios moterys, 
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yra tokia pat;

Or. en

Pakeitimas 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, esama skurdo 
rizikos, kuri galėtų daryti poveikį vyresnio 
amžiaus moterims, motinoms bei 
neįgalioms moterims;

Or. it

Pakeitimas 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, ilgalaikės 
bedarbės ir darbo rinkai nepriklausančios 
moterys, imigrantės, tautinėms 
mažumoms priklausančios moterys ir 
neįgalios moterys, yra tokia pat;

Or. en
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Pakeitimas 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys, vaikų turinčios moterys ir 
vienišos motinos, homoseksualios, 
biseksualios ir translytės moterys bei 
neįgalios moterys, yra tokia pat;

Or. en

Pakeitimas 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės 
moterys bei neįgalios moterys, yra tokia 
pat;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose 
valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama 
rizikos grupėse, kurioms priklauso 
vyresnio amžiaus moterys, vienišos 
moterys ir vienišos motinos bei neįgalios 
moterys, yra tokia pat;

Or. fr

Pakeitimas 36
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad vienam iš dviejų ne 
ES migrantų kilmės asmenų gresia 
skurdas arba socialinė atskirtis, kad 
moterų migrančių ir pabėgėlių darbo be 
garantijų lygis yra ypač aukštas, o 
asmenų, turinčių priklausomą ar neteisėtą 
statusą, skurdo lygis yra itin aukštas; 
pabrėžia, kad keturi iš penkių romų 
bendruomenių narių gauna mažesnes nei 
skurdo riba pajamas ir kad mažiau nei 
viena iš penkių romų tautybės moterų 
(16 metų ir vyresnių) dirba; pabrėžia, kad 
diskriminacija dėl galimybės šviestis, 
mokytis ir gauti darbą bei kokybės šiose 
srityse pablogina esamą padėtį; ragina ES 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis 
siekiant užtikrinti visapusišką ES ir 
nacionalinių užimtumo standartų 
įgyvendinimą be jokios diskriminacijos, be 
kita ko, taikant veiksmingus, 
nepriklausomus ir visiems darbuotojams 
prieinamus stebėsenos, skundų ir žalos 
atlyginimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 37
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis, šiuo metu ES 
valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams yra 
skirtingas;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis, šiuo metu ES 
valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams yra 
skirtingas; pabrėžia, kad, remiantis 
turimais duomenimis, moterų patiriamas 
skurdas gali būti nepakankamai 
įvertintas, nes duomenys taikant 
dabartinius skurdo matavimo metodus 
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paprastai renkami namų ūkių lygmeniu, 
darant prielaidą, kad namų ūkių ištekliai 
tarp vyrų ir moterų paskirstomi vienodai; 
ragina valstybes nares rinkti duomenis 
apie skurdą asmens, o ne tik namų ūkių 
lygmeniu, ir į skurdo statistiką įtraukti 
papildomus duomenis apie lygybę ir lyčių 
aspekto analizę;

Or. en

Pakeitimas 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis, šiuo metu ES 
valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams yra 
skirtingas;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis (juose 
nenurodoma, ar tai prieš „Brexit'ą“ 
pateikti duomenys), šiuo metu ES 
valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams gali 
būti skirtingas, todėl reikalingi valstybių 
narių veiksmai siekiant pritaikyti fiskalinę 
politiką, kad ji būtų nukreipta į augimą ir 
griežto taupymo apribojimų panaikinimą 
turint tikslą įveikti skurdą ir skatinti 
užimtumą;

Or. it

Pakeitimas 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis, šiuo metu ES 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis, šiuo metu ES 
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valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams yra 
skirtingas;

valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams yra 
skirtingas; šie skaičiai parodo, kokiu 
mastu tai turi įtakos moterims, ir juos 
reikia nagrinėti kartu su kitais rodikliais 
(pvz., amžiumi, tikėtina gyvenimo trukme, 
pajamų nelygybe, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumu, namų ūkio rūšimi, 
socialiniais pervedimais), kad būtų galima 
suprasti jų tikrąją prasmę ir rasti būdų, 
kaip kovoti su visais skurdo aspektais;

Or. en

Pakeitimas 40
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Eurostato duomenimis, šiuo metu ES 
valstybėse narėse skurde gyvena 64,6 mln. 
moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad 
skurdo poveikis moterims ir vyrams yra 
skirtingas;

4. atsižvelgdami į dabartinę 
koronaviruso sukeltą padėtį, spręsime 
radikaliai skirtingus ir naujus iššūkius, 
susijusius su statistiniais jų duomenimis, 
pavyzdžiui, skurdo ir darbo užmokesčio 
skirtumo srityje;

Or. es

Pakeitimas 41
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad prostitucija yra sunki 
smurto ir išnaudojimo forma, nuo kurios 
dažniausiai kenčia moterys ir vaikai; 
ragina valstybes nares imtis konkrečių 
priemonių siekiant kovoti su 
ekonominėmis, socialinėmis ir 
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kultūrinėmis prostitucijos priežastimis ir 
imtis paramos priemonių, skirtų 
prostitucija užsiimantiems asmenims, kad 
jie galėtų vėl integruotis į visuomenę ir 
profesinę veiklą;

Or. pt

Pakeitimas 42
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 43
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.; primygtinai ragina valstybes 
nares įgyvendinti konkrečias kovos su 
vyresnio amžiaus moterų skurdo rizika 
priemones, didinant pensijas ir socialines 
išmokas; mano, kad būtina įveikti pensijų 
nelygybę ir kartu padidinti pensijų lygį, o 
siekiant šio tikslo, išlaikyti viešąsias, 
visuotines ir solidarumu grindžiamas 
socialinės apsaugos sistemas, užtikrinant 
perskirstomąjį pobūdį ir sąžiningas bei 
deramas pajamas pasibaigus darbiniam 
gyvenimui, užtikrinant viešųjų socialinės 
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apsaugos sistemų tvarumą kuriant darbo 
vietas, kuriose užtikrinamos teisės, bei 
didinamas darbo užmokestis;

Or. pt

Pakeitimas 44
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.; apgailestauja, kad daug vyresnio 
amžiaus moterų yra priverstos išgyventi 
gaudamos neadekvačiai mažą pensiją, nes 
pensijų sistemose daroma prielaida, kad 
įmokos bus mokamos visą darbingą 
amžių, ir jos yra nepakankamai lanksčios, 
kad kompensuotų nutrauktą, netipinį 
darbo stažą arba darbo stažą dirbant ne 
visą darbo dieną; ragina valstybes nares ir 
Europos Komisiją imtis veiksmų siekiant 
užtikrinti, kad būtų nustatytos minimalios 
pajamos, ir vadovautis viso gyvenimo 
perspektyvos požiūriu į pensijų politiką, 
numatant konkrečias priemones, kuriomis 
būtų užtikrinta, kad netipiniams ar 
nestandartiniams darbuotojams būtų 
mokama tokia pati pensija kaip ir kitiems 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.; tai reiškia, kad per visą profesinį 
gyvenimą vis dažniau susiduriama su 
įvairia nelygybe (darbo intensyvumas, 
darbo trukmė, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, nebuvimo darbo 
rinkoje laikotarpiai), kuri yra vienas iš 
veiksnių, lemiančių didesnį skurdą, su 
kuriuo apskritai susiduria moterys; todėl 
pabrėžia, kad reikia informuoti apie 
moterų pasirinkimo darbo rinkoje 
pasekmes ir jų ekonominės 
nepriklausomybės svarbą siekiant užkirsti 
kelią skurdui ir socialinei atskirčiai;

Or. en

Pakeitimas 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi daugiausia dėl 
su lytimi susijusių nemokamų priežiūros 
pareigų poveikio, darbo užmokesčio ir 
darbo laiko skirtumų visą gyvenimą ir dėl 
to mažesnių pensijų, skirtingo vyrų ir 
moterų pensinio amžiaus kai kuriose 
valstybėse narėse ir dėl to, kad daugiau 
vyresnio amžiaus moterų gyvena vienos; 
apgailestaudamas pažymi, kad vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas yra apie 39 proc., 
t. y. daugiau nei dvigubai didesnis už vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, o 
tai rodo laipsniškai didėjantį darbo 
užmokesčio skirtumų poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.; ragina svarbiam motinų 
vaidmeniui auginant vaikus suteikti 
didesnį pripažinimą, ypač senatvės 
pensijos, kurią jos gauna, dydžio 
atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc., ir pabrėžia, kad taip yra dėl 
dirbančių moterų, turinčių vaikų, darbo 
užmokesčio sumažėjimo, vadinamojo 
motinystės darbo užmokesčio skirtumo;

Or. en

Pakeitimas 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.; ragina, kad našlėms būtų galima 
mokėti mirusio sutuoktinio pensiją;

Or. fr

Pakeitimas 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. su nerimu pažymi, kad moterų 
skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

5. su nerimu pažymi, kad moterų (ir 
vyrų) skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir 
moterų pensijų skirtumas tebesiekia apie 
39 proc.;

Or. it

Pakeitimas 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dirbančiųjų skurdo 
problemą galima spręsti kai kurių 
pagrindinių priežasčių ir sudedamųjų 
dalių, pvz., švietimo, mokymo, priežiūros 
paslaugų, kurios yra lemiamos, lygmeniu 
ir todėl į jas reikia atsižvelgti formuojant 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
skatinti moterų įgalėjimą pasitelkiant 
moterų švietimą, mokymą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, nes tai itin svarbu kovojant 
su stereotipais ir nuolatine nelygybe, taip 
pat sprendžiant moterų užimtumo lygio ir 
nepakankamo atstovavimo tam tikruose 
sektoriuose, pvz., gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos, 
taip pat dirbtinio intelekto, problemą;

Or. en

Pakeitimas 53
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl, inter alia, vaikų auginimo 
ir priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, primena, kad ši 
atsakomybė yra saugoma pagrindinėmis 
teisėmis, išdėstytomis Jungtinių Tautų 
Chartijoje ir Tarptautinio Teisingumo 
Teismo statute, kurių preambulėje 
nustatyta, kad vienas iš pagrindinių 
Jungtinių Tautų tikslų yra „dar kartą 
patvirtinti tikėjimą pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, žmogaus orumu ir 
verte, lygiomis vyrų ir moterų bei didelių 
ir mažų tautų teisėmis“. Ši apsauga taip 
pat taikoma šeimos institucijai pagal 1948 
m. paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją, kurios 16 straipsnio 3 dalyje 
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nustatyta, kad „šeima yra natūrali ir 
pagrindinė visuomenės grupė ir turi teisę į 
visuomenės ir valstybės teikiamą 
apsaugą“.

Or. es

Pakeitimas 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nepakankamas paprastai 
moterų atliekamo darbo įvertinimas, 
nevienoda prieiga prie nuosavybės, 
karjeros pertraukos dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, darančios poveikį 
paaukštinimui ir pensijų didinimui, 
nevienodas neapmokamos sergančių ir 
priklausomų asmenų priežiūros pareigų 
pasidalijimas ir namų ūkio darbai, taip 
pat segregacija švietimo srityje, o vėliau ir 
darbo rinkoje – dėl to moterys sudaro 
didžiausią mažai apmokamų darbuotojų 
dalį; pabrėžia prieinamų ir įperkamų 
vaikų priežiūros paslaugų poreikį; 
pakartoja savo raginimą valstybėms 
narėms užtikrinti visapusišką Profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį, todėl, siekiant 
sumažinti nuolatinę nelygybę ir skurdo 
feminizaciją, reikia skatinti veiksmus ir 
politiką įvairiose srityse ir įvairiais 
lygmenimis, pradedant švietimu ir 
mokymu, kad būtų sistemingai 
sprendžiama darbo rinkos segregacijos 
problema;

Or. en

Pakeitimas 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų, kaip ir vyrų, 
skurdas yra daugialypė problema, kuriai 
tiesioginę įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moteris reikia apsaugoti skatinant 
tikrą meritokratijos kultūrą, kurią taikant 
atsižvelgiama į žmonių vertę ir gebėjimus, 
stiprinamos verslumo ir gamybos veiklos 
paskatos siekiant panaikinti esamą 
nelygybę;

Or. it

Pakeitimas 57
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Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje, 
nes didėja Islamo teisės įtaka politiniu, 
socialiniu ir visuomeniniu požiūriu, dėl to 
moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

Or. fr

Pakeitimas 58
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, įskaitant neįgalius vaikus, 
rūpinimasis sergančiais ir priklausomais 
asmenimis, segregacija švietimo srityje, o 
vėliau ir darbo rinkoje – dėl to moterys 
sudaro didžiausią mažai apmokamų 
darbuotojų dalį;

Or. es

Pakeitimas 59
Sandra Pereira
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, darbo vietos su užtikrintomis 
teisėmis, karjeros pertraukos, kurias tenka 
daryti dėl vaikų auginimo ir priežiūros, 
rūpinimasis sergančiais ir priklausomais 
asmenimis, segregacija švietimo srityje, o 
vėliau ir darbo rinkoje – dėl to moterys 
sudaro didžiausią mažai apmokamų 
darbuotojų dalį;

Or. pt

Pakeitimas 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, būtinos karjeros pertraukos, 
kurias tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, bet taip pat ir rūpinimasis 
sergančiais ir priklausomais asmenimis, 
segregacija švietimo srityje, o vėliau ir 
darbo rinkoje – dėl to moterys sudaro 
didžiausią mažai apmokamų darbuotojų 
dalį;

Or. fr

Pakeitimas 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
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6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro nevienoda prieiga prie 
nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias 
tenka daryti dėl vaikų auginimo ir 
priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir 
priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – 
dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra 
daugialypė problema, kuriai tiesioginę 
įtaką daro karjeros pertraukos, kurias tenka 
daryti dėl vaikų auginimo ir priežiūros, 
rūpinimasis sergančiais ir priklausomais 
asmenimis, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, ilgesnė tikėtina 
moterų gyvenimo trukmė ir mažiau 
apmokamos pareigos – dėl to moterys 
sudaro didžiausią mažai apmokamų 
darbuotojų dalį;

Or. en

Pakeitimas 62
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primygtinai ragina valstybes nares 
sudaryti sąlygas išnaikinti struktūrines 
skurdo ir socialinės atskirties priežastis; 
skatinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, 
pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kitų 
socialinių grupių galimybes naudotis 
įvairiomis socialinėmis nuostatomis, 
siekiant užtikrinti visuomenės atsaką tais 
atvejais, kai jų trūksta; sudaryti geresnes 
sąlygas būsto ir judumo srityse bei imtis 
veiksmų įvairiose socialinės įtraukties 
srityse, pavyzdžiui, šeimos aplinkoje, 
miesto erdvėse, švietimo ir sveikatos 
ugdymo, laisvalaikio laiko ir erdvių, bei 
prieigos prie kultūros, sporto ir 
informacijos bei žinių srityse;

Or. pt

Pakeitimas 63
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Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. Komisija raginama aiškiai ir ilgam 
pripažinti esminį šeimos institucijos 
vaidmenį visose valstybėse narėse, nes ji 
yra pirminis teisėkūros politikos, 
priimtos reaguojant į koronaviruso 
sukeltą sunkią sveikatos krizę, garantas, ir 
yra svarbiausia institucija, kuriai 
reikalinga parama, ir į kurią reikia 
atsižvelgti vykdant politiką, parengtą 
laikotarpiui po krizės;

Or. es

Pakeitimas 64
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Europos Komisiją pateikti 
daugiau iniciatyvų, kuriomis būtų 
skatinama kurti darbo vietas moterims, 
ypač patiriančiosioms įvairių formų 
diskriminaciją, siekiant ne tik sumažinti 
skurdą, bet ir skatinti užimtumo kokybę ir 
jų finansinį nepriklausomumą, vengiant 
didesnio darbo lankstumo ir nesaugumo;

Or. en

Pakeitimas 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti vienodą vyrų ir moterų 
dalyvavimą ir galimybes darbo rinkoje ir 
pradėti taikyti iniciatyvas, kuriomis būtų 
skatinamos moterų galimybės gauti 
finansavimą, moterų verslumas, 
atstovavimas moterims į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, pvz., gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos, ir moterų finansinė 
nepriklausomybė;

Or. en

Pakeitimas 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. yra susirūpinęs, kad COVID-19 
pandemija ir jos sukeltas ekonomikos 
nuosmukis neproporcingai paveiks 
nepalankioje padėtyje esančias moterų 
grupes, įskaitant, inter alia, vienišas 
motinas, migrantes ir mažas pajamas 
gaunančias, mažų garantijų darbą 
dirbančias ir ne visą darbo dieną 
dirbančias moteris, ir joms kils skurdo, 
nedarbo, socialinės atskirties ar 
benamystės pavojus;

Or. en

Pakeitimas 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad moterys dažnai yra 
pirmose kovos su COVID-19 pandemija 
gretose, todėl jų esminis vaidmuo bus 
pripažintas ir įvertintas visuose mūsų 
visuomenės sluoksniuose;

Or. fr

Pakeitimas 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į nuolatinį 
dialogą su skurdą patiriančiomis 
moterimis ir sprendimus priimančiais 
asmenimis nacionaliniu, regioniniu ir 
Europos lygmenimis rengiamuose 
forumuose, kad būtų stebimas dabartinės 
politikos ir (arba) paslaugų 
veiksmingumas ir siūloma sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 69
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares kovoti su 
darbo rinkos segregacija dėl lyties 
investuojant į formalųjį švietimą, 
savaiminį mokymąsi, neformalųjį 
švietimą, mokymąsi visą gyvenimą ir 
moterų bei diskriminuojamų grupių 
profesinį mokymą, siekiant užtikrinti, kad 
jos turėtų galimybių gauti kokybišką 
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darbą ir persikvalifikuoti bei kelti 
kvalifikaciją, atsižvelgdamos į būsimus 
darbo rinkos pokyčius; ypač ragina labiau 
propaguoti gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos dalykus, 
skaitmeninį švietimą, dirbtinį intelektą ir 
finansinį raštingumą, siekiant kovoti su 
esamais švietimo stereotipais ir užtikrinti, 
kad daugiau moterų įsitrauktų į šiuos 
sektorius ir prisidėtų prie jų plėtros;

Or. en

Pakeitimas 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad 70 proc. pasaulio 
sveikatos priežiūros ir socialinės srities 
darbuotojų, pvz., gydytojų, slaugytojų ir 
priežiūros darbuotojų, yra moterys; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
nukreipti viešąsias investicijas į moterų 
poreikių tenkinimą teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas, pavyzdžiui, į 
apsaugos ir higienos priemones, taip pat 
gerokai padidinti darbo užmokestį ir 
pagerinti darbo sąlygas sektoriuose, 
kuriuose itin dominuoja moterys;

Or. en

Pakeitimas 71
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją skatinti 
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reikalingas priemones rengiant ataskaitas 
arba darbo grupes, akcentuojant 
visuomenės ir valstybių narių taikomą 
šeimos institucijos apsaugą, siekiant 
užtikrinti visapusišką ir baigtinę šios 
institucijos plėtrą;

Or. es

Pakeitimas 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina 
užtikrinti tinkamą NVO finansavimą, ir 
pabrėžia, kad jos turi gauti ES lėšų, kad 
galėtų teikti novatoriškas ir veiksmingas 
kovos su skurdu paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pažymi, kad parduotuvių 
savininkai, jų darbuotojai ir valytojai 
daugiausia yra moterys, kurioms dažnai 
moka tik minimalų darbo užmokestį, o dėl 
COVID-19 pandemijos joms kyla dar 
didesnė skurdo rizika; pabrėžia, kad 
reikia skubiai suteikti daugiau teisių į 
mokamas atostogas, nuotolinį darbą, 
sutrumpintą darbo laiką ir geresnę 
moterų, dirbančių mažų garantijų darbą 
arba jau praradusių darbą, socialinę 
apsaugą, taip pat sukurti moterų, 
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dirbančių mažų garantijų darbą arba 
dirbančių pagal mažų garantijų darbo 
sutartis, socialinės ir ekonominės 
apsaugos sistemas;

Or. en

Pakeitimas 74
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. Komisijos prašoma įtraukti šeimos 
sąvoką kaip didžiausią naudą visuomenei 
teikiantį socialinį subjektą, siekiant 
sumažinti nelygybę, ypač - kaip gyvybiškai 
svarbų elementą situacijoje, kurioje 
darbuotojai susiduria su skurdu;

Or. es

Pakeitimas 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
galimybę naudotis nemokamomis vaikų 
priežiūros paslaugomis visiems tėvams ir 
šeimos nariams, dirbantiems pagrindinių 
paslaugų srityje, ir padidinti paramą 
pažeidžiamoms šeimoms, įskaitant tas, 
kurios rūpinasi neįgaliais šeimos nariais;

Or. en

Pakeitimas 76
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Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina Komisiją imtis Europos 
lygmens atsakomųjų veiksmų ir per krizę 
bei po jos teikti paramą mažosioms ir 
vidutinėms moterų vadovaujamoms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. atkreipia dėmesį į nuolatinį 
dialogą su skurdą patiriančiomis 
moterimis ir sprendimus priimančiais 
asmenimis nacionaliniu, regioniniu ir 
Europos lygmenimis rengiamuose 
forumuose, kad būtų stebimas dabartinės 
politikos ir (arba) paslaugų 
veiksmingumas ir siūloma sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina 
užtikrinti tinkamą NVO finansavimą, ir 
pabrėžia, kad jos turi gauti ES lėšų, kad 
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galėtų teikti novatoriškas ir veiksmingas 
kovos su skurdu paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 79
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo, 
konkrečiau – iki 2021 m. pateikti 
pasiūlymą dėl privalomų darbo 
užmokesčio skaidrumo priemonių, kaip 
nurodyta 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategijoje; ragina Komisiją laiku pateikti 
Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą siekiant 
sustiprinti nuostatas dėl kovos su 
nuolatine moterų diskriminacija darbo 
rinkoje ir įtraukti bet kokios 
diskriminacijos dėl seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties 
pakeitimo draudimą;

Or. en

Pakeitimas 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo 
propaguojant vienodo užmokesčio už 
vienodą darbą vyrams ir moterims 
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principą ir palankiai vertina jos 
įsipareigojimą imtis veiksmų neseniai 
paskelbtoje Lyčių lygybės strategijoje, 
laukia pasiūlymo dėl privalomos darbo 
užmokesčio skaidrumo sistemos, tinkamai 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
poveikį, taip pat kitų priemonių, skirtų 
spręsti moterų dalyvavimo darbo rinkoje 
problemas ir skatinti lygias galimybes;

Or. en

Pakeitimas 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. palankiai vertina Komisijos 
komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“, visų 
pirma įsipareigojimą peržiūrėti, inter alia, 
Barselonos tikslus, siekiant užtikrinti 
tolesnę aukštynkryptę valstybių narių 
konvergenciją ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros srityje, įgyvendinti Vaiko 
garantijų sistemą, parengti teisės aktus 
dėl darbo užmokesčio skaidrumo ir 
išnagrinėti pensijų kreditus, susijusius su 
karjeros pertraukomis dėl priežiūros, – 
visa tai padės spręsti su lytimi susijusio 
skurdo problemą;

Or. en

Pakeitimas 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją remti valstybes 
nares joms dedant pastangas pašalinti 
nelygybę darbo ir darbo užmokesčio 
srityse ir skatinti vyrų ir moterų galimybes 
patekti į darbo rinką ir užsitikrinti 
ekonominį stabilumą, siekiant paremti 
šeimas ir paskatinti gimstamumą, be kita 
ko, turint omenyje dabartinę COVID-19 
pandemijos sukeltą sveikatos krizę;

Or. it

Pakeitimas 83
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo sumažinimo 
visapusiškai laikantis subsidiarumo 
principo, valstybių narių kompetencijos 
darbo rinkose ir darbo rinkos partnerių 
autonomijos visose valstybėse narėse.

Or. sv

Pakeitimas 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo, 
nepamirštant subsidiarumo fakto, dėl 
kurio socialinė politika priklauso 
valstybių narių kompetencijai, nes jos 
šiuo klausimu yra suverenios;
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Or. fr

Pakeitimas 85
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją užtikrinti derėjimą 
su Direktyva 2006/54/EB, 
siekiant praktiškai užtikrinti visišką vyrų 
ir moterų lygybę profesiniame gyvenime;

Or. es

Pakeitimas 86
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo 
panaikinimo, nepamirštant tarpsektorinio 
požiūrio į žmogaus teises;

Or. es

Pakeitimas 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo tuo 
atveju, kai moterų ir vyrų atliekamas 



AM\1204404LT.docx 47/50 PE650.656v01-00

LT

darbas ir panaudojami įgūdžiai yra tokie 
patys;

Or. fr

Pakeitimas 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo panaikinimo.

7. ragina Komisiją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo ir pensijų skirtumo 
panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 89
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Europos Komisiją kuo 
greičiau pateikti plataus užmojo Europos 
strategiją dėl negalios po 2020 m., į kurią 
būtų įtraukti pasiūlymai, kaip užtikrinti 
informuotumą apie neįgaliųjų juridines 
teises, įskaitant teisę į darbą ir užimtumą, 
ir priemonės, kuriomis būtų skatinama jų 
integracija į darbo rinką ir lygios 
galimybės, ypatingą dėmesį skiriant 
neįgalių moterų padėčiai ir būdams, kaip 
kovoti su tarpsektorinių formų 
diskriminacija;

Or. en
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Pakeitimas 90
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją skatinti tinkamas 
socialinės apsaugos sistemas, siekiant 
užkirsti kelią socialinei atskirčiai ir 
nepriežiūrai, kad nepalankioje 
ekonominėje aplinkoje atsidūrusios 
moterys galėtų išlaikyti savo pragyvenimo 
šaltinius ir pajamas krizės metu;

Or. es

Pakeitimas 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares veiksmingai spręsti 
nelygybės, su kuria susiduria moterys, 
problemą, šalinant pagrindines jos 
sudedamąsias dalis ir kliūtis darbo 
rinkoje, taip pat užtikrinti galimybes 
naudotis įperkamomis ir kokybiškomis 
paslaugomis, pvz., vaikų priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 92
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pandemija, su kuria susiduriame, 
padėjo mums sėkmingai susidoroti su 
naujais darbo būdais, pavyzdžiui, 
nuotoliniu darbu, lanksčiomis darbo 
valandomis ar virtualiais susitikimais. 
Šios aplinkybės parodė, kad gali būti 
alternatyvų, kurios leistų geriau suderinti 
profesinį ir šeimos gyvenimą. 
Technologinė plėtra suteikė mums 
galimybę naudotis interaktyviomis ryšio 
priemonėmis, dėl kurių reikia mažiau 
keliauti, todėl žmonės galėti gyventi toliau 
nuo didelių miestų ir galėti atgaivinti 
mažiau apgyventas vietoves, kuriose 
gyvenimo kokybė būtų geresnė 
mažesnėmis sąnaudomis. Šiuos pokyčius 
reikia stiprinti, skatinant įmones išlaikyti 
tokias iniciatyvas, kiek tai įmanoma, 
teikiant ekonominę paramą investicijoms į 
infrastruktūros modernizavimą, 
užtikrinant vienodas galimybes naudotis 
technologiniais ištekliais visoje ES 
teritorijoje, siekiant sudaryti vienodas 
sąlygos, susijusias su 
galimybėmis, suteikiamomis šiais naujais 
darbo vietų sukūrimo būdais;

Or. es

Pakeitimas 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų įgyvendinami ES 
teisės aktai dėl lyčių lygybės, darantys 
tiesioginį poveikį moterų dalyvavimui 
darbo rinkoje, pvz., Profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyva, ir atidžiai stebima pažanga ją 
įgyvendinant;
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Or. en

Pakeitimas 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sistemingai tirti ir šalinti visų formų 
dirbančiųjų moterų skurdą ir visas jo 
priežastis;

Or. en

Pakeitimas 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. ragina parengti ES strategiją dėl 
prižiūrinčiųjų asmenų, atsižvelgiant į 
socialinį poveikį, susijusį su užimtumo 
pokyčiais ir užimtumo praradimu, ypač 
priežiūros pareigų turintiems asmenims, 
tarp kurių yra neproporcingai daug 
moterų;

Or. en


