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Pakeitimas 1
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi moterų ir vyrų lygybės 
principas yra viena iš pagrindinių ES 
vertybių, įtvirtinta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 ir 19 straipsniuose; 
kadangi dėl to lyčių aspekto integravimas 
yra svarbi horizontaliosios šio principo 
integracijos į ES politikos sritis, priemones 
ir veiksmus, įskaitant sanglaudos politiką, 
priemonė;

A. kadangi moterų ir vyrų lygybės 
principas yra viena iš pagrindinių ES 
vertybių, įtvirtinta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 ir 19 straipsniuose; 
kadangi dėl to lyčių aspekto integravimas 
yra svarbi horizontaliosios šio principo 
integracijos į ES politikos sritis, priemones 
ir veiksmus, įskaitant sanglaudos politiką, 
priemonė; kadangi Bendrųjų nuostatų 
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2014–
2020 metų 7 straipsnyje nustatoma, kad 
programų rengimo ir įgyvendinimo metu, 
įskaitant stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
vertinimo srityse, bus atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų lygybę bei lyčių aspekto 
įtraukimą ir tai skatinama;

Or. en

Pakeitimas 2
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi moterų ir vyrų lygybės 
principas yra viena iš pagrindinių ES 
vertybių, įtvirtinta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 ir 19 straipsniuose; 
kadangi dėl to lyčių aspekto integravimas 
yra svarbi horizontaliosios šio principo 
integracijos į ES politikos sritis, 
priemones ir veiksmus, įskaitant 
sanglaudos politiką, priemonė;

A. kadangi moterų ir vyrų lygybės 
principas yra viena iš pagrindinių ES 
vertybių, įtvirtinta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 ir 19 straipsniuose;

Or. es
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Pakeitimas 3
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi moterų ir vyrų lygybės 
principas yra viena iš pagrindinių ES 
vertybių, įtvirtinta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 ir 19 straipsniuose; 
kadangi dėl to lyčių aspekto integravimas 
yra svarbi horizontaliosios šio principo 
integracijos į ES politikos sritis, priemones 
ir veiksmus, įskaitant sanglaudos politiką, 
priemonė;

A. kadangi vyrų ir moterų lygybė yra 
pagrindinė Sąjungos vertybė, įtvirtinta 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje; 
kadangi lyčių aspekto integravimas yra 
vienas iš pagrindinių principų, įtvirtintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 
straipsnyje ir yra svarbi horizontaliosios 
lyčių lygybės integracijos į ES politikos 
sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant 
sanglaudos politiką, priemonė;

Or. en

Pakeitimas 4
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

AA. Kadangi ilgalaikis ES primestos 
neoliberalios politikos poveikis prisideda 
prie vyrų ir moterų nelygybės, didėjančio 
nedarbo, darbo rinkos reguliavimo 
panaikinimo, padidėjusio nesaugumo ir 
mažo darbo užmokesčio, o tai ypač veikia 
moteris; kadangi viešųjų paslaugų, 
daugiausia sveikatos priežiūros, švietimo 
ir socialinių išmokų, mažinimas dar 
labiau apsunkina daugialypę 
diskriminaciją ir nelygybę, su kuria 
susiduria moterys;

Or. en
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Pakeitimas 5
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi sanglaudos politika, 
siekiant ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos, sprendžiami 
skirtumų tarp įvairių regionų ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimo klausimai pasitelkiant Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos 
socialinį fondą (ESF), Sanglaudos fondą, 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuriems 
taikomi nediskriminavimo ir moterų ir vyrų 
lygybės principai;

B. kadangi sanglaudos politika, 
siekiant ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos (ko siekiant lyčių 
lygybė yra labai svarbi dalis) sprendžiami 
skirtumų tarp įvairių regionų ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimo klausimai pasitelkiant Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos 
socialinį fondą (ESF), Sanglaudos fondą, 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą (EJRŽF), Teisingos 
pertvarkos fondą (TPF), kuriems taikomi 
nediskriminavimo ir moterų ir vyrų 
lygybės principai; kadangi šie fondai 
ypatingą dėmesį turėtų skirti moterims 
kaimo vietovėse, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms bei didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, 
pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems 
regionams bei salų, pasienio ir 
kalnuotoms vietovėms;

Or. en

Pakeitimas 6
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi sanglaudos politika, 
siekiant ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos, sprendžiami 
skirtumų tarp įvairių regionų ir 

B. kadangi sanglaudos politika, 
siekiant ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos, sprendžiami 
skirtumų tarp įvairių regionų ir 
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nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimo klausimai pasitelkiant Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos 
socialinį fondą (ESF), Sanglaudos fondą, 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuriems 
taikomi nediskriminavimo ir moterų ir 
vyrų lygybės principai;

nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimo klausimai pasitelkiant Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos 
socialinį fondą (ESF), Sanglaudos fondą, 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuriems 
taikomi nediskriminavimo ir lyčių lygybės 
principai;

Or. en

Pakeitimas 7
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi lyčių lygybės skatinimas 
yra labai svarbus siekiant pagrindinių 
sanglaudos politikos tikslų, t. y. ilgalaikio 
ir tvaraus regioninio ekonominio ir 
socialinio vystymosi ES, ir kadangi 
sanglaudos politika skatina ir stiprina 
lyčių lygybę, nukreipdama dėmesį į 
horizontaliąją bei vertikaliąją darbo 
rinkos segregaciją ir nuolatinę lyčių 
nelygybę užimtumo, socialinės įtraukties, 
švietimo srityse, skatindama verslą 
pradedančias įmones ir moterų verslumą, 
sudarydama palankesnes sąlygas 
moterims naudotis moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, o taip pat atsižvelgdama į 
moterų poreikius, susijusius su transportu 
ir socialine infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 8
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

BA. atsižvelgiant į tai, kad sanglaudos 
politika siekiama sumažinti atotrūkį tarp 
ES šalių, ja taip pat turėtų būti 
skatinamas lyčių nelygybės mažinimas, 
kad daugeliu atvejų būtų užtikrinta teisė į 
vienodą užmokestį už vienodą darbą ir 
vienodą vertę, net jei tai įtvirtinta teisės 
aktuose, kovoti su diskriminacijos šaltiniu 
užtikrinant ir stiprinant darbo teises arba 
stiprinant įmonių veiklos kontrolę, visų 
pirma pasitelkiant nacionalines darbo 
inspekcijos institucijas; reikėtų atsižvelgti 
į tai, kad kolektyvinės derybos yra labai 
svarbios norint panaikinti ir įveikti 
vyrų bei moterų nelygybę;

Or. en

Pakeitimas 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

BA. kadangi sanglaudos politika yra 
pernelyg brangi valstybėms narėms, 
įnešančioms į ES biudžetą daugiau lėšų, 
nei iš jo gaunančioms, todėl jos biudžetas 
neturėtų didėti; taip pat atsižvelgdamas į 
tai, kad turi būti išsaugota valstybių narių 
laisvė finansuoti ir investuoti į lyčių 
klausimus atsižvelgiant į jų konkrečius 
nacionalinius prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 10
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
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C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi 
įgyvendinant sanglaudos politiką reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad, kaip matyti iš 
preliminarių tyrimų, COVID-19 
pandemija padidino esamą nelygybę;

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi kaip 
matyti iš preliminarių tyrimų, COVID-19 
pandemija padidino esamą vyrų ir moterų 
nelygybę, pvz., padaugėjo neapmokamo 
priežiūros darbo ir smurto dėl lyties 
atvejų, o įgyvendinant sanglaudos politiką 
reikėtų į tai atsižvelgti; kadangi esama 
rizikos, kad labiausiai COVID-19 krizės 
paveiktos šalys nukentės dėl biudžeto 
apribojimų, kurie gali turėti įtakos 
viešosioms išlaidoms vykdant viešąją 
politiką, kuria siekiama mažinti 
diskriminaciją dėl lyties ir smurtą dėl 
lyties bei skiriant finansavimą viešosioms 
įstaigoms, atsakingoms už lyčių lygybės 
politikos įgyvendinimą, pvz., viešosioms 
agentūroms, NVO ir trečiojo sektoriaus 
organizacijoms, skatinančioms lyčių 
lygybės priemones;

Or. en

Pakeitimas 11
Christine Anderson

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi 
įgyvendinant sanglaudos politiką reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad, kaip matyti iš 
preliminarių tyrimų, COVID-19 
pandemija padidino esamą nelygybę;

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai;

Or. de
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Pakeitimas 12
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi 
įgyvendinant sanglaudos politiką reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad, kaip matyti iš 
preliminarių tyrimų, COVID-19 pandemija 
padidino esamą nelygybę;

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi kaip 
matyti iš preliminarių tyrimų, COVID-19 
pandemija padidino esamą nelygybę ir 
daro neproporcingą poveikį moterims ir 
mergaitėms, ypač marginalizuotoms 
grupėms priklausančioms moterims ir 
mergaitėms, o įgyvendinant sanglaudos 
politiką reikėtų į tai atsižvelgti;

Or. en

Pakeitimas 13
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi 
įgyvendinant sanglaudos politiką reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad, kaip matyti iš 
preliminarių tyrimų, COVID-19 pandemija 
padidino esamą nelygybę;

C. kadangi vis dar nežinomi visi 
pandemijos ekonominiai, užimtumo srities 
ir socialiniai padariniai; kadangi kaip 
matyti iš preliminarių tyrimų, COVID-19 
pandemija pandemija pakeitė esamą 
padėtį, o įgyvendinant sanglaudos politiką 
reikėtų į tai atsižvelgti;

Or. es

Pakeitimas 14
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

CA. Kadangi darbo užmokesčio 
skirtumai atspindi didesnį moterų 
išnaudojimą ir diskriminaciją darbo 
rinkoje, atsižvelgiant į tai, kad ši moterų ir 
vyrų diskriminacija sąmoningai 
skatinama siekiant palengvinti ir 
sustiprinti politiką, kuria vadovaujantis 
nustatomi maži atlyginimai ir naikinamas 
darbo rinkos reguliavimas; atsižvelgiant į 
tai, kad pagrindinės vyrų ir moterų 
diskriminacijos dėl darbo užmokesčio 
priežastys yra darbo jėgos reguliavimo 
panaikinimas ir darbo nuvertinimas, o 
taip pat tai, kad nėra priemonių, 
padedančių tinkamai derinti moterų 
profesinį, šeimos ir asmeninį gyvenimą, ir 
nuolat blogėja mažų garantijų darbo 
sąlygos, kurios lemia trumpesnius darbo 
laikotarpius per visą gyvenimą ir dėl 
kurių moterys patenka į vis nepalankesnę 
padėtį, pvz., dirba ne visą darbo laiką arba 
laikiną darbą ir gauna mažesnį darbo 
užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 15
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje, nes jos daugiausia susijusios su 
priežiūros pareigomis; kadangi, 
atsižvelgiant į besiformuojančias 
demografines tendencijas, pvz., 
visuomenės senėjimą, mažesnį 
gimstamumą ir atitinkamai darbingo 
amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimą, 
oficialios ir neoficialios ilgalaikės 
priežiūros paslaugų poreikis tampa 
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svarbesnis nei bet kada anksčiau; kadangi 
COVID-19 atskleidė ilgalaikę priežiūros 
paslaugų teikimo ES problemą; kadangi 
priežiūra turi būti vertinama 
kompleksiškai, nuo vaikų priežiūros iki 
popamokinės priežiūros, neįgaliųjų 
priežiūros ir vyresnio amžiaus asmenų 
priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 16
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje, skatinant profesinio bei 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 
kadangi investicijos į priežiūros sektorių 
taip pat suteiks darbo galimybių 
neformaliesiems slaugytojams oficialioje 
ekonomikoje;

Or. en

Pakeitimas 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje; nekeliant abejonių dėl ypatingos 
kartų ryšių ir tėvų vykdomo vaikų 
švietimo svarbos;



PE657.415v01-00 12/45 AM\1213635LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi priežiūros paslaugų 
prieinamumo ir įperkamumo gerinimas 
yra itin svarbus siekiant sudaryti sąlygas 
moterims išlikti aktyvioms darbo rinkoje 
ir, be kita ko, prisideda prie vyrų ir 
moterų pensijų skirtumo panaikinimo;

Or. pl

Pakeitimas 19
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi prieinamos ir įperkamos 
kokybiškos priežiūros įstaigos yra itin 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas moterims 
išlikti aktyvioms darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 20
Christine Anderson

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 

D.  kadangi priežiūros paslaugų 
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sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

teikimas yra itin svarbus;

Or. de

Pakeitimas 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje; jei jos to pageidauja;

Or. en

Pakeitimas 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra itin svarbus siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

D. kadangi priežiūros paslaugų 
teikimas yra reikalingas siekiant sudaryti 
sąlygas moterims išlikti aktyvioms darbo 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 23
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Irène Tolleret, 
Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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Da. kadangi moterys yra pagrindinis 
tvarumo ramstis kaimo vietovėse ir atlieka 
pagrindinį vaidmenį plėtojant tvirtą mūsų 
visuomenės socialinę struktūrą; kadangi 
daugelyje valstybių narių moterys kaimo 
vietovėse turi mažiau galimybių 
įsidarbinti ir naudotis socialinėmis 
paslaugomis, ypač skurdžiose kaimo 
vietovėse arba vietovėse, turinčiose 
demografinių sunkumų; kadangi 
sanglaudos politika yra tinkama kovos su 
lyčių nelygybe kaimo vietovėse priemonė; 
kadangi apskritai pagerėjus sąlygoms 
kaimo vietovėse ir vietovėse, kuriose 
mažėja gyventojų, jose pagerės moterų 
statusas ir gyvenimo kokybė;

Or. en

Pakeitimas 24
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi dėl lyčių stereotipų ir 
darbo užmokesčio skirtumo struktūrų 
moterims tenka neproporcingai didesnė 
neapmokamo priežiūros darbo dalis nei 
vyrams; tai turi didelį poveikį jų 
atstovavimui darbo rinkoje ir veiklos 
rezultatams;

Or. en

Pakeitimas 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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Da. kadangi sanglaudos politika ir 
specialus finansavimas projektams, kurie 
naudingi pilietinės visuomenės 
organizacijoms, gali padėti įgyvendinti 
konkrečius veiksmus, kuriais siekiama 
užkirsti kelią smurtui dėl lyties ir su tuo 
kovoti;

Or. en

Pakeitimas 26
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi moterų dalyvavimas vis 
dar ribotas visais sanglaudos politikos 
ciklo etapais, ypač rengiant veiksmų 
programas, priimant sprendimus ir 
integruojant lyčių lygybės aspektą į 
atrinktų projektų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 27
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį 
turėtų atlikti Sanglaudos fondai skatinant 
lyčių lygybę ir įgyvendinant ES lyčių 
lygybės strategiją; primena, kad visiems 
politikos tikslams įgyvendinti reikia 
tinkamų išteklių, todėl pabrėžia, kad 
svarbu suderinti ES lyčių lygybės tikslus 
su jos programomis, ypač sanglaudos 
politikos srityje;
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Or. en

Pakeitimas 28
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. atkreipia dėmesį į svarbų 
Sanglaudos fondo vaidmenį užtikrinant 
investicijas į priežiūros paslaugas; prašo 
Komisijos pasiūlyti Europos priežiūros 
susitarimą, kuriuo būtų siekiama remti 
perėjimą prie priežiūros ekonomikos, 
kurioje sanglaudos politika turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 29
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. pabrėžia, kad vienas iš esminių 
sanglaudos politikos aspektų yra 
socialinės, teritorinės ir ekonominės 
sanglaudos užtikrinimas, be kita ko, 
kovojant su darbo vietų kūrimo 
skirtumais; pabrėžia, jog labai svarbu, 
kad šiame procese niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje ir kad investuojant į darbo vietų 
kūrimą būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą, 
todėl būtų įtrauktos tokios priemonės kaip 
kova su mažų garantijų darbo sutartimis, 
neoficialiu darbu, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumu ir moterų 
dalyvavimo finansavimą gaunančiuose 
sektoriuose užtikrinimas;
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Or. en

Pakeitimas 30
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1c. primena, kad, remiant perėjimą 
prie ekologiškos ir skaitmeninės 
ekonomikos, įgyvendinant sanglaudos 
politiką ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas tam, kad moterims būtų 
užtikrintos galimybės dalyvauti 
mokymuose, siekiant panaikinti lyčių 
skaitmeninę nelygybę;

Or. en

Pakeitimas 31
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1d. pabrėžia, kad susikertantys 
trūkumai sukuria papildomas kliūtis ir 
neigiamą socialinį bei ekonominį poveikį 
konkrečioms moterų grupėms; todėl 
primygtinai ragina į sanglaudos politiką 
įtraukti tikslines priemones, kuriomis 
būtų kovojama su daugialype 
diskriminacija, kurią patiria 
marginalizuotoms grupėms 
priklausančios moterys, visų pirma kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 32
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1e. pabrėžia itin svarbų sanglaudos 
politikos vaidmenį investuojant į aukštos 
kokybės viešąsias paslaugas, kurios turi 
teigiamą poveikį kovojant su lyčių 
nelygybe, nes moterys yra labiau 
priklausomos nuo tokių paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 33
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1f. ragina Komisiją įgyvendinant 
sanglaudos politiką atsižvelgti į su 
sveikata susijusius prioritetus, kaip 
apibrėžta 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategijoje, visų pirma lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, kaip 
pagrindinę žmogaus teisę ir esminį 
žmonių gerovės ir lyčių lygybės skatinimo 
aspektą;

Or. en

Pakeitimas 34
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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-1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1g. apgailestauja, kad naujuoju 
programavimo laikotarpiu Komisija 
nepasiūlė naujų priemonių lyčių lygybei 
didinti ir vietoj to iš Bendrųjų nuostatų 
reglamento išbraukė lyčių lygybės sąlygą, 
o taip pat pašalino paprogramę „Moterys 
kaimo vietovėse“; pabrėžia, kad svarbu į 
sanglaudos politiką įtraukti privalomas 
sąlygas lyčių lygybei skatinti ir tai, kad 
reikia tikslinių priemonių;

Or. en

Pakeitimas 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; 
šiuo atžvilgiu ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės 
institutu (EIGE) ir teikti aukštos kokybės 
mokslinius tyrimus ir duomenis, siekiant 
padėti politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija 
ir įrodymais pagrįstus sprendimus; 
pabrėžia, kad ES institucijų ir agentūrų 
dalijimasis žiniomis ir pajėgumų 
stiprinimo rėmimas yra labai svarbūs 
siekiant išvengti didelių administracinių 
išlaidų ir nereikalingo biurokratizmo 
didėjimo;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 36
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; 
šiuo atžvilgiu ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės 
institutu (EIGE) ir teikti aukštos kokybės 
mokslinius tyrimus ir duomenis, siekiant 
padėti politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija 
ir įrodymais pagrįstus sprendimus; 
pabrėžia, kad ES institucijų ir agentūrų 
dalijimasis žiniomis ir pajėgumų 
stiprinimo rėmimas yra labai svarbūs 
siekiant išvengti didelių administracinių 
išlaidų ir nereikalingo biurokratizmo 
didėjimo;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant vienodą 
vyrų ir moterų orumą;

Or. es

Pakeitimas 37
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
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lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) 
ir teikti aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir duomenis, siekiant padėti 
politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija ir 
įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, 
kad ES institucijų ir agentūrų dalijimasis 
žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas 
yra labai svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo;

lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, bei 
skatinti taikyti ex ante sąlygas dėl lyties; 
šiuo atžvilgiu ragina glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės 
institutu (EIGE) ir nacionaliniais lyčių 
institutais bei lygybės įstaigomis, ir teikti 
aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir 
duomenis, siekiant padėti politikos 
formuotojams ir kitiems pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams, kurie 
stengiasi didinti moterų ir vyrų lygybę, 
priimti labiau informacija ir įrodymais 
pagrįstus sprendimus; pabrėžia, kad ES 
institucijų ir agentūrų dalijimasis žiniomis 
ir pajėgumų stiprinimo rėmimas yra labai 
svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo; ragina skirtingose 
valstybėse narėse naudoti bendrus išdirbio 
ir rezultatų rodiklius ir pagal lytį 
suskirstytus bei su lytimi susijusius 
duomenis, kad būtų galima įvertinti lyčių 
nelygybę socialiniu ir ekonominiu 
aspektais, siekiant užtikrinti, kad lyčių 
aspektas būtų įtrauktas į fondų vertinimo 
kriterijus, įgyvendinimo ir stebėsenos 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 38
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
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rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) 
ir teikti aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir duomenis, siekiant padėti 
politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija ir 
įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, 
kad ES institucijų ir agentūrų dalijimasis 
žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas 
yra labai svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo;

rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) 
ir teikti aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir duomenis, siekiant padėti 
politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija ir 
įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, 
kad ES institucijų ir agentūrų dalijimasis 
žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas 
yra labai svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo; pabrėžia 
glaudaus bendradarbiavimo su pilietinės 
visuomenės partneriais lyčių lygybės 
klausimais svarbą visais sanglaudos 
politikos ciklo etapais;

Or. en

Pakeitimas 39
Christine Anderson

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) 
ir teikti aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir duomenis, siekiant padėti 
politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija ir 
įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, 
kad ES institucijų ir agentūrų dalijimasis 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant vyrų bei 
moterų lygybę ir nediskriminavimą 
sanglaudos politikoje, veiksmingai 
integruojant lyčių aspektą į visus politikos 
ciklo etapus, rodant tvirtą politinį 
įsipareigojimą ES, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis; šiuo atžvilgiu 
ragina glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) ir 
teikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus 
ir duomenis, siekiant padėti politikos 
formuotojams ir kitiems pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams, kurie 
stengiasi didinti moterų ir vyrų lygybę, 
priimti labiau informacija ir įrodymais 
pagrįstus sprendimus; pabrėžia, kad ES 
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žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas 
yra labai svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo;

institucijų ir agentūrų dalijimasis žiniomis 
ir pajėgumų stiprinimo rėmimas yra labai 
svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo;

Or. de

Pakeitimas 40
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) 
ir teikti aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir duomenis, siekiant padėti 
politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti moterų 
ir vyrų lygybę, priimti labiau informacija ir 
įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, 
kad ES institucijų ir agentūrų dalijimasis 
žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas 
yra labai svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų skatinant lyčių 
lygybę ir nediskriminavimą sanglaudos 
politikoje, veiksmingai integruojant lyčių 
aspektą į visus politikos ciklo etapus, 
rodant tvirtą politinį įsipareigojimą ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; šiuo 
atžvilgiu ragina glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) 
ir teikti aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir duomenis, siekiant padėti 
politikos formuotojams ir kitiems 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams, kurie stengiasi didinti lyčių 
lygybę, priimti labiau informacija ir 
įrodymais pagrįstus sprendimus; pabrėžia, 
kad ES institucijų ir agentūrų dalijimasis 
žiniomis ir pajėgumų stiprinimo rėmimas 
yra labai svarbūs siekiant išvengti didelių 
administracinių išlaidų ir nereikalingo 
biurokratizmo didėjimo;

Or. en

Pakeitimas 41
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad, siekdama užtikrinti 
lyčių aspekto integravimą, Komisija turėtų 
atlikti kiekvienos sanglaudos politikos 
srities politikos ir teisėkūros pasiūlymo 
poveikio lytims vertinimą, apibrėžti 
rodiklius, kuriais būtų atsižvelgiama į 
lyčių aspektą, rinkti duomenis, 
suskirstytus pagal lytį, ir atlikti 
vertinimus, kuriais būtų atsižvelgiama į 
lyčių aspektą; be to, pabrėžia, kad visos 
sanglaudos politikos srityje įsteigtos 
įstaigos turėtų būti subalansuotos lyčių 
požiūriu ir apimti lyčių lygybės ekspertus, 
moterų teises ir moterų organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 42
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad visi Bendrųjų 
nuostatų reglamente nustatyti politikos 
tikslai turėtų būti įgyvendinami 
atsižvelgiant į agentūros perspektyvą, kad 
būtų pagerinta lyčių lygybė, susijusi su 
galimybe naudotis infrastruktūra ir 
paslaugomis, pagerintos jų galimybės 
darbo rinkoje ir ekonomikoje bei 
padidintas sanglaudos politikos indėlis į 
socialinį ir ekonominį augimą;

Or. en

Pakeitimas 43
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad lyčių aspekto 
integravimas turi būti taikomas ir visais 
biudžeto proceso etapais, ypač pabrėžia, 
kad reikia stebėti išlaidas lyčių lygybei ne 
tik tikslinėms priemonėms, bet ir visoms 
biudžeto eilutėms; prašo Komisijos, 
bendradarbiaujant su Europos Audito 
Rūmais, šiuo tikslu pasiūlyti metodiką;

Or. en

Pakeitimas 44
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. palankiai vertina Komisijos 
sprendimą atmesti 6 miestų giminiavimosi 
paraiškas, susijusias su Lenkijos valdžios 
institucijomis, kurios priėmė rezoliucijas 
dėl zonų be LGBTI arba šeimos teisių; 
primygtinai ragina išplėsti diskusijas dėl 
teisinės valstybės sąlygų siekiant įtraukti 
pagrindines teises ir išvengti ES vertybių 
hierarchijos sukūrimo;

Or. en

Pakeitimas 45
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 46
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

2. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų bei vietos valdžios institucijas 
didinti informuotumą apie būtinybę 
užtikrinti lyčių lygybę ir parengti bei 
pateikti konkrečias priemones ir gaires, 
kurios padėtų valstybėms narėms integruoti 
lyčių aspektą formavimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos etapais; pabrėžia, kad svarbu 
susieti nacionalines lyčių lygybės 
strategijas su sanglaudos politika, nes ESI 
fondai yra pagrindinė struktūrinių 
pokyčių visuomenėje skatinimo priemonė; 
pabrėžia, kad svarbu rengti mokymus lyčių 
aspekto integravimo klausimais 
pareigūnams, valdantiems sanglaudos 
politikos fondus;

Or. en

Pakeitimas 47
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos etapais, 
pasinaudojant esamomis EIGE 
parengtomis priemonėmis, pvz., jo 
priemonių rinkiniu, skirtu biudžeto 
sudarymui atsižvelgiant į lyčių aspektą ES 
fonduose; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos lėšas Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 48
Christine Anderson

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie lygybę tarp vyrų ir 
moterų, nesilaikant kitų nenatūraliai 
sukurtų socialinių lyčių ideologijos ir 
parengti bei pateikti konkrečias priemones 
ir gaires, kurios padėtų valstybėms narėms 
integruoti lyčių aspektą įgyvendinimo ir 
stebėsenos etapais; pabrėžia, kad svarbu 
rengti mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

Or. de

Pakeitimas 49



PE657.415v01-00 28/45 AM\1213635LT.docx

LT

Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos etapais, 
kartu gerbiant valstybių narių ir ES 
kompetencijos pasidalijimą; pabrėžia, kad 
svarbu rengti mokymus lyčių aspekto 
integravimo klausimais pareigūnams, 
valdantiems sanglaudos politikos fondus;

Or. pl

Pakeitimas 50
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę, nepamirštant vyrų ir moterų 
skirtumų bei papildomumo, ir parengti bei 
pateikti konkrečias priemones ir gaires, 
kurios padėtų valstybėms narėms integruoti 
lyčių aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

Or. en

Pakeitimas 51
Annika Bruna, Virginie Joron
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos 
etapais; pabrėžia, kad svarbu rengti 
mokymus lyčių aspekto integravimo 
klausimais pareigūnams, valdantiems 
sanglaudos politikos fondus;

2. ragina Komisiją didinti 
informuotumą apie būtinybę užtikrinti 
lyčių lygybę ir parengti bei pateikti 
konkrečias priemones ir gaires, kurios 
padėtų valstybėms narėms integruoti lyčių 
aspektą įgyvendinimo ir stebėsenos etapais, 
kai tai yra svarbu;

Or. en

Pakeitimas 52
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia miestų atliekamą 
vaidmenį, kurie jau seniai pirmauja 
siekdami lyčių lygybės visuomenėje; 
pabrėžia, kad būtina kovoti su lyčių 
stereotipais ir struktūrine moterų 
diskriminacija regioninėje darbo rinkoje, 
užtikrinant lygias galimybes dalyvauti 
viešajame ir politiniame gyvenime bei 
gerinant darbo ir šeimos gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Christine Schneider

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
jų atitinkamas valdžios institucijas 
priimant sprendimus dėl finansavimo 
programų ar regionų laikytis teisinės 
valstybės principo ir gerbti lyčių 
lygybę bei nediskriminavimą, 
pabrėždamas, kad vadinamosios zonos be 
LGBTI kenkia šiems principams;

Or. en

Pakeitimas 54
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pakartoja, kad sanglaudos politika 
turėtų skatinti politines rekomendacijas, 
kurios padėtų kovoti su mažų garantijų 
darbo santykiais, darbo laiko reguliavimo 
panaikinimu, mažesniu darbo 
užmokesčiu, kėsinimusi į kolektyvines 
derybas arba viešųjų paslaugų ir 
socialinės apsaugos privatizavimu;

Or. en

Pakeitimas 55
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
sanglaudos politikos srityje dirbantys 
pareigūnai galėtų laisvai ir 
nepriklausomai priimti sprendimus;

Or. es
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Pakeitimas 56
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina valstybes nares ir jų 
atitinkamas valdžios institucijas teikti 
pirmenybę programoms, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią smurtui prieš 
moteris, kovoti su juo ir padėti smurto 
aukoms, atsižvelgiant į tai, kad daugelyje 
valstybių narių per COVID-19 krizę 
padaugėjo smurto šeimoje atvejų; 
pabrėžia Stambulo konvencijos dėl smurto 
prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo, svarbą; 
primygtinai ragina visas valstybes nares, 
kurios iki šiol dar neratifikavo Stambulo 
konvencijos, tai padaryti;

Or. en

Pakeitimas 57
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad miestams būtina 
bendradarbiauti su regioniniais 
darbdaviais ir NVO siekiant skatinti lyčių 
lygybę, pvz., taikant nuostatas dėl lyties 
viešuosiuose pirkimuose; miestai taip pat 
galėtų atlikti svarbų vaidmenį didinant 
visuomenės informuotumą apie lyčių 
nelygybę, o taip pat smurtą šeimoje ir 
apsaugant aukas, kartu teikiant tikslinę 
paramą;

Or. en



PE657.415v01-00 32/45 AM\1213635LT.docx

LT

Pakeitimas 58
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Tarybą užbaigti Stambulo 
konvencijos ratifikavimą ES;

Or. en

Pakeitimas 59
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, 
Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atsižvelgti į ypatingą moterų padėtį kaimo 
ir atokiose vietovėse, kilusią dėl COVID-
19 sukeltų padarinių, bei 
sustiprinti moterų vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 60
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares ir jų 
atitinkamas valdžios institucijas dalytis 
gerąja patirtimi apie lyčių aspekto 
integravimą (praktikoje) dalijantis 
žiniomis, teikiant techninę pagalbą, 
rengiant mokymus ir didinant 

Išbraukta.
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informuotumą;

Or. es

Pakeitimas 61
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares ir jų 
atitinkamas valdžios institucijas dalytis 
gerąja patirtimi apie lyčių aspekto 
integravimą (praktikoje) dalijantis 
žiniomis, teikiant techninę pagalbą, 
rengiant mokymus ir didinant 
informuotumą;

3. ragina valstybes nares ir jų 
atitinkamas valdžios institucijas dalytis 
gerąja patirtimi apie lyčių aspekto 
integravimą (praktikoje) dalijantis 
žiniomis, teikiant techninę pagalbą, 
rengiant mokymus ir didinant 
informuotumą; ragina sprendimus 
priimančius komitetus užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą savo valdybose siekiant 
pagerinti įvairių sprendimų priėmimą ir 
ragina valstybes nares bei jų atitinkamas 
valdžios institucijas remti tokią lyčių 
pusiausvyrą sprendimus priimančiuose 
komitetuose;

Or. en

Pakeitimas 62
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares ir jų 
atitinkamas valdžios institucijas dalytis 
gerąja patirtimi apie lyčių aspekto 
integravimą (praktikoje) dalijantis 
žiniomis, teikiant techninę pagalbą, 
rengiant mokymus ir didinant 
informuotumą;

3. ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad vyrų ir moterų lygybė bei 
lyčių aspekto integravimas būtų skatinami 
visais ESI fondų vertinimo, įgyvendinimo 
ir stebėsenos etapais; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vadovaujančias 
institucijas dalytis gerąja patirtimi apie 
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lyčių aspekto integravimą (praktikoje) 
dalijantis žiniomis, teikiant techninę 
pagalbą, rengiant mokymus ir didinant 
informuotumą;

Or. en

Pakeitimas 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares teikti 
pirmenybę pagal sanglaudos politiką 
turimoms lėšoms, skirtoms priežiūros 
paslaugų teikimui, siekiant ne tik 
patenkinti augančią priežiūros 
infrastruktūros paklausą, bet ir 
veiksmingai spręsti lyčių nelygybės 
užimtumo srityje, darbo rinkos 
segregacijos ir atitinkamai darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumų 
problemas; ragina valstybes nares 
Europos lygmeniu dalytis geriausia 
patirtimi, susijusia su veiksmingu ES lėšų 
naudojimu siekiant prisidėti prie 
kokybiškų priežiūros paslaugų plėtojimo;

Or. en

Pakeitimas 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares naudoti 
sanglaudos politikos lėšas siekiant toliau 
mažinti regioninius ekonominius ir 
socialinius skirtumus, ypatingą dėmesį 
skiriant kovai su skurdo feminizacija, 
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moterų atskirtimi nuo daugelio 
ekonominių galimybių, visų formų smurto 
ir diskriminacijos dėl lyties prevencijai ir 
kovai su jais, o taip pat moterų įgalėjimo 
skatinimui ir siekiui;

Or. en

Pakeitimas 65
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares ir jų 
atitinkamas valdžios institucijas teikti 
pirmenybę vienodam vyrų ir moterų darbo 
užmokesčiui už vienodą darbą ir vienodus 
įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį, 
pabrėžia sanglaudos politikos finansavimo 
vaidmenį remiant, palengvinant ir 
propaguojant programas, kuriomis, 
atsižvelgiant į specialius moterų, įskaitant 
kaimo vietovėse gyvenančias moteris, 
poreikius, skatinamas moterų užimtumas ir 
verslumas, gerinamos jų galimybės 
naudotis žeme, kreditais ir finansinėmis 
priemonėmis, gerinami jų įgūdžiai ir 
rezultatai teikiant joms švietimo, mokymo 
ir konsultavimo paslaugas, didinamas jų 
dalyvavimas vietos veiklos grupėse ir 

4. atsižvelgdamas į precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį, 
pabrėžia sanglaudos politikos finansavimo 
vaidmenį remiant, palengvinant ir 
propaguojant programas, kuriomis, 
atsižvelgiant į specialius moterų, įskaitant 
kaimo vietovėse gyvenančias moteris ir 
tuos, kurie gyvena skurdesniuose, 
kalnuotuose ir atokiausiuose regionuose, 
poreikius, skatinamas moterų užimtumas ir 
verslumas, palengvinamas jų darbas vaikų 
priežiūros srityje, gerinama profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra bei 
gerovė, gerinamos jų galimybės naudotis 
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plėtojama vietos partnerystė, taip pat 
šalinami infrastruktūros trūkumai, susiję, 
be kita ko, su įvairių rūšių priežiūra; 
pabrėžia, kad bendradarbiavimas Europos 
lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų 
naudojimas gali padėti kurti kokybiškas, 
prieinamas ir įperkamas priežiūros 
paslaugas, kurios yra be galo svarbios 
palaikant moterų aktyvumą darbo rinkoje.

žeme, kreditais ir finansinėmis 
priemonėmis, gerinami jų įgūdžiai ir 
rezultatai teikiant joms švietimo, mokymo 
ir konsultavimo paslaugas, didinamas jų 
dalyvavimas sprendimų priėmimo procese 
nacionaliniu ir regiono lygmenimis vietos 
veiklos grupėse ir plėtojama vietos 
partnerystė, taip pat šalinami 
infrastruktūros trūkumai, susiję, be kita ko, 
su įvairių rūšių priežiūra; pabrėžia, kad 
bendradarbiavimas Europos lygmeniu ir 
veiksmingas ES lėšų naudojimas gali 
padėti kurti kokybiškas, prieinamas ir 
įperkamas priežiūros paslaugas, kurios yra 
be galo svarbios palaikant moterų 
aktyvumą darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 67
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį, 
pabrėžia sanglaudos politikos finansavimo 
vaidmenį remiant, palengvinant ir 
propaguojant programas, kuriomis, 
atsižvelgiant į specialius moterų, įskaitant 
kaimo vietovėse gyvenančias moteris, 
poreikius, skatinamas moterų užimtumas ir 
verslumas, gerinamos jų galimybės 
naudotis žeme, kreditais ir finansinėmis 
priemonėmis, gerinami jų įgūdžiai ir 
rezultatai teikiant joms švietimo, mokymo 
ir konsultavimo paslaugas, didinamas jų 
dalyvavimas vietos veiklos grupėse ir 
plėtojama vietos partnerystė, taip pat 
šalinami infrastruktūros trūkumai, susiję, 
be kita ko, su įvairių rūšių priežiūra; 
pabrėžia, kad bendradarbiavimas Europos 
lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų 
naudojimas gali padėti kurti kokybiškas, 

4. atsižvelgdamas į precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį, 
pabrėžia sanglaudos politikos finansavimo 
vaidmenį remiant, palengvinant ir 
propaguojant programas, kuriomis, 
atsižvelgiant į specialius moterų, įskaitant 
kaimo vietovėse ir atokiuose vietovėse bei 
pasienio regionuose gyvenančias moteris, 
poreikius, skatinamas moterų užimtumas ir 
verslumas, gerinamos jų galimybės 
naudotis žeme, kreditais ir finansinėmis 
priemonėmis, gerinami jų įgūdžiai ir 
rezultatai teikiant joms švietimo, mokymo 
ir konsultavimo paslaugas, didinamas jų 
dalyvavimas vietos veiklos grupėse ir 
plėtojama vietos partnerystė, taip pat 
šalinami infrastruktūros trūkumai, susiję, 
be kita ko, su įvairių rūšių priežiūra; 
pabrėžia, kad bendradarbiavimas Europos 
lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų 
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prieinamas ir įperkamas priežiūros 
paslaugas, kurios yra be galo svarbios 
palaikant moterų aktyvumą darbo rinkoje.

naudojimas gali padėti kurti kokybiškas, 
prieinamas ir įperkamas priežiūros 
paslaugas, kurios yra be galo svarbios 
palaikant moterų aktyvumą darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 68
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį, 
pabrėžia sanglaudos politikos finansavimo 
vaidmenį remiant, palengvinant ir 
propaguojant programas, kuriomis, 
atsižvelgiant į specialius moterų, įskaitant 
kaimo vietovėse gyvenančias moteris, 
poreikius, skatinamas moterų užimtumas ir 
verslumas, gerinamos jų galimybės 
naudotis žeme, kreditais ir finansinėmis 
priemonėmis, gerinami jų įgūdžiai ir 
rezultatai teikiant joms švietimo, mokymo 
ir konsultavimo paslaugas, didinamas jų 
dalyvavimas vietos veiklos grupėse ir 
plėtojama vietos partnerystė, taip pat 
šalinami infrastruktūros trūkumai, susiję, 
be kita ko, su įvairių rūšių priežiūra; 
pabrėžia, kad bendradarbiavimas Europos 
lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų 
naudojimas gali padėti kurti kokybiškas, 
prieinamas ir įperkamas priežiūros 
paslaugas, kurios yra be galo svarbios 
palaikant moterų aktyvumą darbo rinkoje.

4. atsižvelgdamas į precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį, 
pabrėžia sanglaudos politikos finansavimo 
vaidmenį remiant, palengvinant ir 
propaguojant programas, kuriomis, 
atsižvelgiant į specialius vyrų ir, visų 
pirma, moterų, įskaitant kaimo vietovėse 
gyvenančias moteris, poreikius, skatinamas 
moterų užimtumas ir verslumas, gerinamos 
jų galimybės naudotis žeme, kreditais ir 
finansinėmis priemonėmis, gerinami jų 
įgūdžiai ir rezultatai teikiant joms švietimo, 
mokymo ir konsultavimo paslaugas, 
didinamas jų dalyvavimas vietos veiklos 
grupėse ir plėtojama vietos partnerystė, 
taip pat šalinami infrastruktūros trūkumai, 
susiję, be kita ko, su įvairių rūšių priežiūra; 
pabrėžia, kad bendradarbiavimas Europos 
lygmeniu ir veiksmingas ES lėšų 
naudojimas gali padėti kurti kokybiškas, 
prieinamas ir įperkamas priežiūros 
paslaugas, kurios yra be galo svarbios 
palaikant moterų aktyvumą darbo rinkoje;

Or. es

Pakeitimas 69
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad prieš prasidedant 
Covid-19 protrūkiui dauguma moterų jau 
dirbo mažų garantijų darbą arba darbą ne 
visą darbo dieną, o šią tendenciją 
blogėjanti ekonominė padėtis dar 
sustiprino; reikalauja, kad įgyvendinant 
sanglaudos politiką būtų atsisakyta kurti 
darbo vietas, grindžiamas mažų garantijų 
darbu; ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti kolektyvines derybas, darbo 
užmokesčio didinimą, neterminuotų 
sutarčių skatinimą ir darbo laiko 
reglamentavimą;

Or. en

Pakeitimas 70
Christine Anderson

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad net ir už darbo 
rinkos ribų moterys, kurios veikia kaip 
motinos ir namų šeimininkės, suteikia 
neįkainojamos vertės visuomenei, o 
Covid-19 pandemijos metu susidūrė su 
ypatingomis aplinkybėmis ir, be kasdienio 
darbo, papildomai turėjo imtis priežiūros 
ir švietimo užduočių, kas tapo būtina 
uždarius mokyklas ir vaikų darželius;

Or. de

Pakeitimas 71
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad svarbu įtraukti 
lyčių ekspertus, lygybės įstaigas, 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės atstovus į ESI fondų veiksmų 
programų rengimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos procesą laikantis partnerystės 
principo ir ragina naudojantis esamomis 
priemonėmis, pvz., BIVP ir ITI, siekiant 
užtikrinti, kad rengiant projektus būtų 
laikomasi principo „iš apačios į viršų“;

Or. en

Pakeitimas 72
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
gerinti sanglaudos, ekonomikos atkūrimo 
fondų ir kitų esamų programų sąveiką 
siekiant pagerinti moterų darbo sąlygas, 
be kita ko, kovojant su vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumu bei mažų 
garantijų darbu, investuojant į priežiūros 
įstaigas, kovojant su smurtu dėl lyties ir 
užkertant jam kelią ir, be kita ko, 
užtikrinant galimybę naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad daug moterų 
nusprendžia laikinai nutraukti savo 
karjerą arba nedalyvauti darbo rinkoje, 
kad galėtų auginti savo vaikus, o šis 
pasirinkimas turi būti gerbiamas ir 
vertinamas, ypač kalbant apie senatvės 
pensijas;

Or. en

Pakeitimas 74
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į 
lyčių aspektą principą, kad būtų 
užtikrintas vienodas finansinių išteklių 
paskirstymas atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad daugelio valstybių 
narių, gaunančių naudos iš sanglaudos 
politikos, natūrali demografinė 
pusiausvyra yra neigiama, o gimstamumo 
rodiklis yra mažesnis nei 1,7 vaiko vienai 
moteriai, kas yra gerokai mažiau nei 
gyventojų skaičiaus atsinaujinimo riba; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
demografija yra didelis iššūkis, o 
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priemonėmis, kurių imamasi pagal 
sanglaudos politiką, turi būti skatinamas 
gimstamumas, visų pirma suteikiant 
galimybę moterims, kurios to pageidauja, 
derinti šeiminį gyvenimą ir profesinę 
veiklą, ir apskaičiuojant senatvės pensijas 
labiau atsižvelgti į laiką, skirtą vaikų 
auginimui;

Or. en

Pakeitimas 76
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pasisako už strategiškesnį ESF 
taikymą, kuris galėtų skatinti vyrų ir 
moterų lygybę, gerinti galimybes 
įsidarbinti ir reintegruotis į darbo rinką, 
kovoti su nedarbu, skurdu, socialine 
atskirtimi ir visų formų diskriminacija; 
ragina Komisiją pasiūlyti iniciatyvias 
priemones naudojant Europos žemės ūkio 
fondą kaimo plėtrai tam, kad kaimo 
vietovėse būtų remiamas moterų 
užimtumas;

Or. en

Pakeitimas 77
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad pagarba teisinės 
valstybės principui, pagrindinėms 
vertybėms, lyčių lygybei ir LGTBI + 
teisėms turėtų būti esminė patikimo 
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finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo prielaida, o galutinių naudos 
gavėjų apsauga turėtų būti visada 
užtikrinama;

Or. en

Pakeitimas 78
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją reikalauti, kad 
valstybės narės parengtų privalomą 
nacionalinę lyčių lygybės strategiją, kuri 
būtų privaloma sanglaudos fondų gavimo 
sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 79
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti 
tarpsektorinę perspektyvą, kuri yra būtina 
siekiant apsaugoti pažeidžiamus asmenis, 
kurie gali patirti įvairių formų 
diskriminaciją dėl negalios, amžiaus, 
etninės kilmės, seksualinės orientacijos, 
religijos, tikėjimo ar lytinės tapatybės, 
ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms 
grupėms, pavyzdžiui, moterims 
migrantėms ar LGBTI + asmenims. Todėl 
prašo Europos Komisijos plačiau plėtoti šį 
tarpsektorinį požiūrį ir parengti gaires, 
kurios palengvintų šio požiūrio 
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įgyvendinimą sanglaudos politikos cikle;

Or. en

Pakeitimas 80
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. palankiai vertina tai, kad 
pripažįstama, jog lyčių stereotipai yra 
viena iš pagrindinių lyčių nelygybės 
priežasčių; pabrėžia, kad reikia pateikti 
daugiau informacijos apie priemones, 
kuriomis siekiama panaikinti šiuos 
stereotipus visose sanglaudos politikos 
srityse; prašo įtraukti vietos ir regionų 
valdžios institucijas į kovą su lyčių 
stereotipais įgyvendinant sanglaudos 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 81
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti moterų veiklą darbo rinkoje ir 
verslumą, ypač mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (MTIM) 
srityse; pabrėžia, kad reikia stiprinti 
regioninius, nacionalinius ir Europos 
moterų tinklus verslo, verslumo, mokslo ir 
technologijų, švietimo, žiniasklaidos ir 
pilietinės bei politinės lyderystės srityse, 
ypač atokiose ir kaimo vietovėse bei 
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pasienio vietovėse; pabrėžia, kad reikia 
kovoti su vertikaliąja ir horizontaliąja 
moterų ir vyrų segregacija darbo rinkoje, 
atsižvelgiant į tai, kad labiausiai mažų 
garantijų ir mažiausiai apmokamų darbo 
vietų dauguma yra moterys, o tai daro 
ypač didelį poveikį aiškiam darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumui;

Or. en

Pakeitimas 82
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stebėti ir tirti nediskriminavimo principo 
taikymą visais sanglaudos politikos ciklo 
etapais, o taip pat imtis atitinkamų 
veiksmų šio principo pažeidimo atvejais;

Or. en

Pakeitimas 83
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. palankiai vertina tai, kad Komisija 
atmetė šešias miestų giminiavimosi 
paraiškas, kurias pateikė Lenkijos 
valdžios institucijos, priėmusios 
deklaracijas dėl zonų be LGBTI + 
asmenų; ragina Komisiją atidžiai ištirti 
skundus, susijusius su šių valdžios 
institucijų piktnaudžiavimu ES lėšomis ir 
atmesti visas valdžios institucijų, kurios 
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priėmė tokias rezoliucijas, paraiškas dėl 
sanglaudos finansavimo;

Or. en


