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Pakeitimas 1
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą 
ne visą darbo dieną arba mažų garantijų 
darbą ir kadangi moterys dirba daugiausia 
nemokamą darbą namuose; kadangi 
pandemija parodė, kad būtina vykdyti 
šeimai palankią politiką;

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą 
ne visą darbo dieną arba mažų garantijų 
darbą ir kadangi moterys dirba daugiausia 
nemokamą darbą namuose; kadangi 
pandemija parodė, kad reikia politikos, 
kuri atsižvelgtų į šeimų įvairovę ir 
nevienodą darbo namų ūkyje ir priežiūros 
pareigų pasiskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 2
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, 
darbą ne visą darbo dieną arba mažų 
garantijų darbą ir kadangi moterys dirba 
daugiausia nemokamą darbą namuose; 
kadangi pandemija parodė, kad būtina 
vykdyti šeimai palankią politiką;

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
ypač moterims, dirbančioms mažų 
garantijų darbą ir dirbančioms 
sektoriuose, kuriuose daugumą sudaro 
moterys, kaip antai sveikatos priežiūra, 
mažmeninė prekyba ar priežiūros 
paslaugos; kadangi norint suderinti 
darbą, profesinį ir šeimos gyvenimą ir 
sudaryti palankesnes sąlygas vienodam 
moterų dalyvavimui darbo rinkoje, nes 
moterys išlieka daugiausia atsakingos už 
priežiūros pareigas, būtina 
įgyvendinti tinkamą profesinio ir 
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asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir vienodai paskirstyti priežiūros pareigas;

Or. en

Pakeitimas 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą 
ne visą darbo dieną arba mažų garantijų 
darbą ir kadangi moterys dirba daugiausia 
nemokamą darbą namuose; kadangi 
pandemija parodė, kad būtina vykdyti 
šeimai palankią politiką;

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
turi žemesnį socialinį statusą, jos dažniau 
nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą ne visą 
darbo dieną arba mažų garantijų darbą, 
todėl jų senatvės pensijos yra žymiai 
mažesnės, ir kadangi moterys dirba 
daugiausia nemokamą darbą namuose; 
kadangi pandemija parodė, kad būtina 
vykdyti šeimai palankią politiką;

Or. pl

Pakeitimas 4
Christine Anderson

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą 
ne visą darbo dieną arba mažų garantijų 

B. kadangi manoma, kad COVID-19 
pandemija daro neproporcingai didelį 
poveikį moterims, nes dauguma 
darbuotojų, kurie pirmieji susiduria su šia 
problema, yra moterys (pvz., sveikatos 
priežiūros darbuotojai ir vaikų priežiūros 
darbuotojai), nes moterys dažniau nei vyrai 
dirba laikiną darbą, darbą ne visą darbo 
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darbą ir kadangi moterys dirba daugiausia 
nemokamą darbą namuose; kadangi 
pandemija parodė, kad būtina vykdyti 
šeimai palankią politiką;

dieną arba mažų garantijų darbą ir kadangi 
moterys dirba daugiausia nemokamą darbą 
namuose; kadangi manoma, kad moterys 
yra neproporcingai paveiktos COVID-19 
pandemijos kadangi pandemija parodė, kad 
būtina vykdyti šeimai palankią politiką;

Or. en

Pakeitimas 5
Annika Bruna

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
nes dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą 
ne visą darbo dieną arba mažų garantijų 
darbą ir kadangi moterys dirba daugiausia 
nemokamą darbą namuose; kadangi 
pandemija parodė, kad būtina vykdyti 
šeimai palankią politiką;

B. kadangi COVID-19 pandemija daro 
ypatingai didelį poveikį moterims, nes 
dauguma darbuotojų, kurie pirmieji 
susiduria su šia problema, yra moterys 
(pvz., sveikatos priežiūros darbuotojai ir 
vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys 
dažniau nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą 
ne visą darbo dieną arba mažų garantijų 
darbą ir kadangi moterys dirba daugiausia 
nemokamą darbą namuose; kadangi 
pandemija parodė, kad būtina vykdyti 
šeimai palankią politiką;

Or. fr

Pakeitimas 6
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi COVID-19 pandemija dar 
labiau padidino mūsų visuomenėje 
egzistuojančius klasių ir lyčių skirtumus; 
kadangi sveikatos priežiūros ir viešųjų 
paslaugų privatizavimas turėjo trūkumų; 
kadangi pandemijos poveikis moterims 
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pasireiškia įvairiais būdais: didėjant 
smurtui šeimoje arba mažėjant 
atlyginimams; kadangi struktūrinė 
nelygybė gaunant sveikatos priežiūros 
paslaugas ir darbą dar labiau 
neproporcingai paveikė neturtingas, 
rasinėms bendruomenėms priklausančias 
ar LGBTQI+ moteris, o piliečių teisių 
neturinčių moterų migrančių padėtis kelia 
didžiulį nerimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi moterys, įskaitant 
neįgalias moteris, sveikatos problemų 
turinčias moteris, migrantes ir etninėms 
mažumoms priklausančias moteris, 
vyresnes moteris, žemesnį išsilavinimą 
turinčias moteris, vienišas motinas, kaimo 
vietovėse gyvenančias moteris bei 
LGBTQI+ asmenis, dažniau patiria 
daugialypių ir tarpsektorinių formų 
diskriminaciją;

Or. en

Pakeitimas 8
Monika Vana, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. ragina valstybes nares, kol dar 
taikomos su COVID-19 krize susijusios 
priemonės, globėjams ir dirbantiems 
tėvams nustatyti specialias atostogas, 
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kurios būtų neperleidžiamos ir visiškai 
apmokamos;

Or. en

Pakeitimas 9
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi moterys yra 
nepakankamai atstovaujamos ekonominio 
ir politinio vadovo pareigose priimant 
sprendimus dėl politinio atsako į COVID-
19 pandemiją; kadangi moterys turėtų 
būti įtrauktos į sprendimų priėmimą, kad 
būtų pateikta daugiau perspektyvų, žinių 
ir patirties, leidžiančių pasiekti geresnių 
politikos rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 10
Monika Vana, Robert Biedroń

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. primygtinai ragina Tarybą ir 
Komisiją užtikrinti, kad lyčių aspekto 
integravimas ir biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą būtų visų su 
ekonomikos gaivinimu susijusių 
priemonių pagrindas, įtraukiant iš 
COVID-19 krizės įgytą patirtį;

Or. en

Pakeitimas 11
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Silvia Modig

Nuomonės projektas
B c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bc. kadangi dėl COVID-19 
pandemijos ir priemonių su ja kovoti, 
būtent dėl karantino ir nuotolinio darbo, 
smurtinius santykius patiriančios moterys 
nuolat patyrė smurtą ir tai padidino 
smurto prieš moteris atvejų skaičių; 
kadangi karantino laikotarpiu keliose 
Europos šalyse smurto dėl lyties ir smurto 
šeimos viduje atvejų padaugėjo apie 
30 proc.; kadangi iš viso daugiau nei 243 
milijonai moterų nuo 15 iki 49 metų per 
pastaruosius 12 mėnesių patyrė seksualinį 
ir (arba) fizinį smurtą;

Or. en

Pakeitimas 12
Annika Bruna

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių 
lygybė įtvirtinta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, vyrų ir moterų 
užimtumo skirtumas sudaro 11,7 proc., 
darbo užmokesčio skirtumas – 15,7 proc., o 
pensijų skirtumas – 30,1 proc.;

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių 
lygybė įtvirtinta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, vyrų ir moterų 
užimtumo skirtumas sudaro 11,7 proc., 
darbo užmokesčio skirtumas – 15,7 proc., o 
pensijų skirtumas – 30,1 proc.; ir kad 
būtina garantuoti vienodą užmokestį už 
vienodą darbą ir vaikų švietimui skirto 
laiko geresnį įvertinimą, ypač senatvės 
pensijų kontekste;

Or. fr

Pakeitimas 13



AM\1214248LT.docx 9/49 PE658.722v01-00

LT

Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių 
lygybė įtvirtinta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, vyrų ir 
moterų užimtumo skirtumas sudaro 11,7 
proc., darbo užmokesčio skirtumas – 15,7 
proc., o pensijų skirtumas – 30,1 proc.;

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių 
lygybė yra vienas iš pagrindinių Europos 
Sąjungos principų, įtvirtintų Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
3 straipsnio 3 dalyje, Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 21 ir 
23 straipsniuose, vyrų ir moterų užimtumo 
skirtumas sudaro 11,7 proc., darbo 
užmokesčio skirtumas – 15,7 proc., o 
pensijų skirtumas – 30,1 proc.;

Or. en

Pakeitimas 14
Christine Anderson

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių 
lygybė įtvirtinta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, vyrų ir 
moterų užimtumo skirtumas sudaro 11,7 
proc., darbo užmokesčio skirtumas – 15,7 
proc., o pensijų skirtumas – 30,1 proc.;

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių 
lygybė įtvirtinta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje;

Or. en

Pakeitimas 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Ca. kadangi diskriminacija dėl lyties 
namuose ir darbo rinkoje gali lemti 
nevienodą išteklių paskirstymą, todėl 
moterys tampa labiau pažeidžiamos 
skurdo ir socialinės atskirties požiūriu nei 
vyrai; kadangi moterys, atsidūrusios 
skurde, turi mažiau galimybių iš jo 
išbristi;

Or. pl

Pakeitimas 16
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi 15 proc. šeimų, kuriose 
auga vaikai, ES yra vienišų tėvų ar 
motinų šeimos; kadangi vidutiniškai 
85 proc. šių šeimų sudaro vienišos 
motinos, o 47 proc. vienišų tėvų ar motinų 
šeimoms 2017 m. buvo kilusi skurdo ar 
socialinės atskirties rizika; kadangi šias 
vienišų tėvų ar motinų šeimas 
neproporcingai paveikė COVID-19 
pandemija;

Or. en

Pakeitimas 17
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi moterų benamystė tampa 
vis didesne problema; kadangi benamystę 
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patiriančios moterys ir toliau susiduria su 
tam tikrais iššūkiais COVID-19 krizės 
metu, o laikinosios gyvenamosios vietos ir 
skubaus apgyvendinimo būstai yra ypač 
pažeidžiami dėl ligų plitimo, smurto dėl 
lyties ir galimybių naudotis higienos ir 
sveikatos priežiūros paslaugomis 
trūkumo;

Or. en

Pakeitimas 18
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi horizontalioji ir 
vertikalioji darbo rinkos segregacija ES 
vis dar yra didelė, o moterų skaičius 
mažiau pelninguose sektoriuose yra per 
didelis; kadangi COVID-19 pandemija ir 
nepakankama socialinė apsauga 
ypač paveikė mažų garantijų darbo 
sutartis turinčias moteris, nes jos 
pirmosios neteko darbo ir dėl to krizės 
metu patyrė finansinių pasekmių savo 
šeimoms ir prarado ekonominę 
nepriklausomybę;

Or. en

Pakeitimas 19
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
C d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi daugiau nei 50 proc. 
slaugytojų, jaunesnių nei 65 metų, globą 
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derina su užimtumu, todėl joms tenka 
sunki užduotis išlaikyti pusiausvyrą; 
kadangi slaugytojai gali nuspręsti 
pasirinkti žemos kvalifikacijos ir mažai 
apmokamą darbą, kurį galima derinti su 
jų slaugos paslaugų teikimo grafiku, taip 
pat jie gali būti įpareigoti sutrumpinti 
savo darbo laiką arba palikti apmokamą 
darbą; kadangi 7–21 proc. neformaliųjų 
slaugytojų sutrumpina savo darbo laiką, o 
3–18 proc. pasitraukia iš darbo rinkos;

Or. en

Pakeitimas 20
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
C e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ce. 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 21
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
C f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cf. kadangi Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvos 
priėmimas buvo svarbus pirmasis 
žingsnis ES derinant įvairias atostogas, 
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leidžiantis dirbantiems tėvams derinti savo 
profesinį ir asmeninį gyvenimą; kadangi 
valstybės narės turi ją visapusiškai 
perkelti į nacionalinę teisę ir laiku 
įgyvendinti; kadangi COVID-19 
pandemijos metu daugeliui šeimų ypač 
sunku suderinti profesinį ir asmeninį 
gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
C g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cg. kadangi verslininkai startuoliai, 
kurių 70 proc. yra vyrai, o 30 proc. – 
moterys, ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, kurių 34,4 proc. yra moterys, 
stipriai nukentėjo nuo COVID-19 krizės; 
kadangi atnaujinti tyrimų duomenys, 
rodantys COVID-19 pandemijos 
trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį 
poveikį moterų 
verslumui 27 ES valstybėse narėse, būtų 
vertingas informacijos šaltinis Europos 
sprendimus priimantiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 23
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
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ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama;

ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama; 
kadangi galimybė įgyvendinti teisingą 
pertvarką taip pat priklauso nuo naujų 
žaliųjų darbo vietų tuose sektoriuose, 
kuriems dažnai reikia gerų skaitmeninių 
ir IRT įgūdžių; kadangi šiuose 
sektoriuose dažnai vyrauja vyrai; kadangi 
patekusios į šiuos sektorius moterys 
patiria diskriminaciją dėl lyčių stereotipų 
ir su lytimi susijusių karjeros lūkesčių; 
kadangi turi būti padidinta moterims 
tenkanti žaliųjų darbo vietų dalis; kadangi 
kliūtis, trukdančias moterims gauti 
žaliąsias darbo vietas, galima pašalinti 
panaikinant diskriminaciją darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 24
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama;

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama; 
kadangi tik 17 proc. IRT specialistų ir 
34 proc. gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos srities studijas 
baigusių absolventų yra moterys; kadangi 
tuo pat metu informacijos ir ryšių 
sektoriuje dirbančių moterų atlyginimas 
yra 19 proc. mažesnis negu vyrų; kadangi 
kalbant apie skaitmeninius įgūdžius, lyčių 
nelygybė sudaro 11 proc. ir kadangi 
nelygybė yra didesnė tarp aukštesnius nei 
bazinius įgūdžius turinčių asmenų, ypač 
tarp vyresnių nei 55 m. amžiaus;
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Or. en

Pakeitimas 25
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama;

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų;  kadangi moterų 
dalis IRT, mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos srityse bei 
dirbtinio intelekto sektoriuose yra 
nepakankama; kadangi moterų verslumas 
didina moterų įgalinimą ir socialinę 
įtrauktį bei skatina užimtumą, remia 
verslo įvairinimą, skatina inovacijas ir 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 26
Christine Anderson

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama;

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi 
skaičiai rodo, kad moterims renkantis 
karjerą IRT sritis yra retesnis 
pasirinkimas;

Or. en
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Pakeitimas 27
Annika Bruna

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; kadangi moterų 
dalis IRT profesijose nepakankama;

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir 
skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs 
siekiant prisitaikyti prie Europos 
ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų; ir kad svarbu 
didinti moterų ir mergaičių informuotumą 
šiuo klausimu, atsižvelgiant į jų 
pageidavimus ir karjeros pasirinkimą;

Or. fr

Pakeitimas 28
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi spaudimas moterims dar 
labiau padidėjo; kadangi naujos, 
ištemptos ir profesinio bei asmeninio 
gyvenimo atskyrimo sąskaita įvestos darbo 
formos sukėlė naujų psichologinio ir 
seksualinio priekabiavimo internete ir 
realiame gyvenime formų protrūkį; 
kadangi didžioji dauguma įmonių ir 
vyriausybių nesiėmė jokių kovos su šiais 
reiškiniais priemonių;

Or. en

Pakeitimas 29
Rovana Plumb

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

Da. kadangi moterys yra 
neproporcingai paveiktos energijos 
nepritekliaus ir stengiasi išgalėti 
susimokėti už suvartotą energiją; kadangi 
energetikos sektoriuje daugiausia dirba 
vyrai (77,9 proc.), o moterys sudaro tik 
22,1 proc., panašu, kad ta pati tendencija 
galioja ir atsinaujinančios energijos 
sektoriuje, kur moterys sudaro mažiau nei 
30 proc.

Or. en

Pakeitimas 30
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi antruoju Europos 
socialinių teisių ramsčio principu 
įtvirtinamas vienodas požiūris į moteris ir 
vyrus ir lygios dalyvavimo darbo rinkoje, 
darbo sąlygų ir karjeros galimybės;

Or. en

Pakeitimas 31
Annika Bruna

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi vis plačiau naudojamos 
skaitmeninės technologijos neturi 
nukreipti nuo tradicinių švietimo metodų, 
pagrįstų mokymu skaityti spausdintas 
knygas ir rašyti ranka;

Or. fr
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Pakeitimas 32
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Db. kadangi moterys šiuo laikotarpiu 
turėjo ir toliau perimti didžiąją 
dalį darbo namų ūkyje ir vaikų švietimo 
srityje, moterų psichinis darbo 
krūvis padidėjo nuo dvigubos iki trigubos 
darbo dienos krūvio; kadangi 
neapmokamos priežiūros pareigos 
sulėtina arba užkerta kelią moterų 
karjerai, o vyrų profesiniam gyvenimui 
daro mažai arba neturi jokios įtakos, 
sukurdamos vėlesnį darbo užmokesčio 
skirtumą ir sąlygodamos nepakankamą 
moterų atstovavimą tam tikruose 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 33
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Db. kadangi skaitmeninė ir žalioji 
pertvarka bei demografiniai pokyčiai kelia 
iššūkių ir tuo pačiu suteikia galimybių, o 
mūsų strategija į juos reaguoti turi būti 
socialiai sąžininga ir teisinga; kadangi ši 
strategija turi remti, koordinuoti ir 
papildyti valstybių narių vykdomus 
veiksmus lyčių lygybės srityje;

Or. en
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Pakeitimas 34
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Dc. kadangi moterys jau buvo 
pirmosios skurdo aukos Europoje; 
kadangi tarp jų yra nepilnų šeimų, kurių 
daugiau kaip 80 proc. sudaro vienišų 
motinų šeimos, kurioms gresia 
neužtikrintumas ir dar didesnis skurdas; 
kadangi nevyriausybinė organizacija 
OXFAM prognozuoja, kad 500 milijonų 
žmonių pasaulyje, o tai lygu 10 proc. 
pasaulio gyventojų, daugiausia moterų, 
gręsia skurdas;

Or. en

Pakeitimas 35
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Dd. kadangi ši krizė taip pat atskleidė 
didžiulį solidarumo stygių Europos 
lygmeniu; kadangi daugybė vyriausybių 
dabar naudojasi šia pandemijos situacija, 
siekdamos pakeisti ne tik aplinkosaugos 
įsipareigojimų, bet ir darbuotojų ir 
moterų pagrindinių teisių kryptį;

Or. en

Pakeitimas 36
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą;

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas; primygtinai reikalauja, kad 
Komisija ir Taryba integruotų lyčių 
aspektą ir juo paremtą biudžeto sudarymą 
į visus Europos socialinių teisių ramsčio 
aspektus, siekiant skatinti, lyčių lygybę, 
lygias galimybes, moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir 
tvarią socialinę apsaugą visiems ir moterų 
dalyvavimą visais sprendimų priėmimo 
proceso lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 37
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją bendradarbiauti 
su valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
Europos socialinių teisių ramsčiui (ESTR) 
įgyvendinti, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą; pabrėžia, kad lyčių 
aspekto integravimas turi būti 
neatsiejama šio plano dalis; ragina 
Komisiją, teikiant pasiūlymus dėl šio 
plano, gerbti subsidiarumo principą, kaip 
numatyta sutartyse;

Or. en

Pakeitimas 38
Annika Bruna

Nuomonės projektas
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1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą;

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų, kurios to nori, 
dalyvavimą darbo rinkoje, teisingas darbo 
sąlygas, vaikų ugdymui skirto laiko 
įvertinimą, ypač atsižvelgiant į senatvės 
pensijas ir tvarią socialinę apsaugą; 

Or. fr

Pakeitimas 39
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą;

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas, įperkamą 
ir tvarią socialinę apsaugą ir sumažinti 
lyčių užimtumo skirtumą 
atsinaujinančiosios energijos ir žiedinės 
ekonomikos sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 40
Annika Bruna

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo programų 
pagrindas, siekiant skatinti lygias 
galimybes, moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą;

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad Europos 
socialinių teisių ramstis (ESTR) būtų 
ekonomikos atgaivinimo ir demografijos 
skatinimo programų pagrindas, siekiant 
skatinti lygias galimybes, moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje, teisingas darbo 
sąlygas ir tvarią socialinę apsaugą;

Or. fr

Pakeitimas 41
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti socialinio dialogo politiką ir 
programą, būtinas siekiant pažangos 
pereinant prie poveikio klimatui 
neutralumo, kad nė vienas nebūtų 
paliktas nuošalyje, o tai reiškia, kad šis 
procesas įgalins ir padidins 
pažeidžiamiausių ir atstumtų europiečių, 
ypač moterų, atsparumą, kurdamas 
gerovę visai visuomenei taikant įtraukų 
požiūrį, tinkamai apsaugant darbuotojus 
ir kuriant kokybiškas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 42
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją, Eurostatą, 
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valstybes nares ir EIGE reguliariai rinkti 
pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis 
apie COVID-19 ir jo socialinį bei 
ekonominį poveikį; pabrėžia, kad 
ekonomikos gaivinimo priemonės turi būti 
grindžiamos pagal lytį suskirstytais 
duomenimis, ypatingą dėmesį skiriant 
sritims, kuriose trūksta duomenų ir jų 
negalima palyginti, kad būtų galima 
priimti pagrįstus sprendimus ES, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 43
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad dėl nepakankamo 
moterų atstovavimo energetikos pertvarka 
netenka talentų įvairovės ir tai trukdo 
įgyvendinti pokyčius, kurių reikia, kad 
būtų pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai 
(pasauliniai klimato tikslai) ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslai; ragina, 
kad darbo rinkoje moterų būtų vienodai, 
nes tai svarbu verslui, ekonomikai, 
socialinei plėtrai ir aplinkai; pabrėžia, 
kad darbo jėgos įvairovė padeda pasiekti 
geresnius rezultatus ne tik todėl, kad 
padidėja kūrybiškumas ir inovacijų 
potencialas, bet ir dėl geresnio sprendimų 
priėmimo ir didesnio pelno;

Or. en

Pakeitimas 44
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją stebėti Europos 
lyčių lygybės strategiją (2020–2025 m.) ir 
ragina valstybes nares jos pagrindu 
priimti nacionalines lyčių lygybės 
strategijas kaip svarbią socialinių ir 
ekonominių priemonių, kurių buvo imtasi 
po COVID-19 krizė, dalį; 

Or. en

Pakeitimas 45
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad lyčių lygybė yra ne 
tik pats pagrindinis vystymosi tikslas, bet 
ir didina ekonomikos produktyvumą bei 
gerina ateities kartų perspektyvas; 
pabrėžia, jog svarbu, kad vietos lygmeniu 
priimant sprendimus būtų daugiau 
moterų, susijusių su energetikos 
pertvarka, žiedine netoksiška ekonomika, 
kurios gali padidinti inovacijų atsiradimą 
ir pelningumą, sumažinti riziką ir 
sustiprinti tvarumo praktiką;

Or. en

Pakeitimas 46
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad būtina įtraukti 
daugiau moterų ir jaunimo į vyriausybes, 
bankų sektorių, įmones, universitetus ir 
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nevyriausybines organizacijas, kad būtų 
įgyvendintos įvairios strategijos ir kad 
žalioji pertvarka būtų įvairesnė ir 
įtraukesnė;

Or. en

Pakeitimas 47
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. pažymi, kad moterys yra gyvybiškai 
svarbios tvariam energetikos sektoriui ir 
greitesnės energetikos pertvarkos sėkmei; 
pabrėžia būtinybę pritraukti, išlaikyti ir 
remti daugiau moterų, ir su įvairesniais 
įgūdžiais, į tvarios energetikos sritį;

Or. en

Pakeitimas 48
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares dėti visas 
pastangas kovojant su visų formų smurtu 
prieš moteris, vaikus ir vyresnio amžiaus 
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žmones, kuris gerokai išaugo dėl 
apribojimų, nustatytų kovojant su 
pandemija, taip pat Stambulo konvencijos 
nuostatų patvirtinimo atžvilgiu;

Or. pl

Pakeitimas 49
Annika Bruna

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą; prašo 
apsvarstyti galimybę vaiko priežiūros 
atlyginimą skirti motinoms, norinčioms 
visą darbo dieną skirti savo vaikų 
švietimui;

Or. fr

Pakeitimas 50
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
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valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą; ragina 
valstybes nares ir Komisiją išnaudoti visų 
atitinkamų ES finansinių priemonių 
sąveiką kuriant būtiną priežiūros 
infrastruktūrą ir paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 51
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti 
prieinamą ir įperkamą aukštos kokybės 
vaikų priežiūros, nemokyklinės priežiūros 
ir ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

2. ragina Komisiją ir Tarybą atidžiai 
išnagrinėti moterų poreikius skatinti lyčių 
lygybę, siekiant palengvinti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje COVID-19 
krizės metu ir po jos, ragina parengti 
ambicingą socialinės rūpybos strategiją ir 
demografinį planą, siekiant gerinti 
prieinamą ir įperkamą aukštos kokybės 
vaikų priežiūros, nemokyklinės priežiūros 
ir ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą; 
primygtinai ragina valstybes nares iki 
galo į nacionalinę teisę perkelti ir 
įgyvendinti Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 52
Christine Anderson

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį 
COVID-19 krizės metu ir patvirtinti šeimai 
palankią politiką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti įgyvendinti plataus 
užmojo socialinių ir demografinių 
investicijų planą, kuriuo būtų remiamos 
valstybių narių pastangos gerinti prieinamą 
ir įperkamą aukštos kokybės vaikų 
priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir 
ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

2. ragina Komisiją ir pritaria tam, kad 
valstybės narės dirbtų siekiant pagerinti 
moterų padėtį COVID-19 krizės metu ir 
patvirtintų šeimai palankią politiką; ragina 
Komisiją ir valstybes nares pradėti 
įgyvendinti plataus užmojo socialinių ir 
demografinių investicijų planą, kuriuo būtų 
remiamos valstybių narių pastangos gerinti 
prieinamą ir įperkamą aukštos kokybės 
vaikų priežiūros, nemokyklinės priežiūros 
ir ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 53
Monika Vana

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją rinkti duomenis 
apie įvairių rūšių priežiūros paslaugų 
teikimą, kad juos būtų galima įtraukti į 
tyrimą, kuriame būtų nagrinėjama 
priežiūros paslaugų spraga, siekiant 
pasiūlyti Europos susitarimą dėl 
priežiūros, kuriuo būtų siekiama remti 
perėjimą prie priežiūros ekonomikos; 
pažymi, kad Susitarimu dėl priežiūros turi 
būti kuriamos sąsajos su su valstybių 
narių ir regionų kompetencija, siekiama 
pagerinti bendradarbiavimą ir 
koordinavimą ir užtikrinti atitinkamas 
investicijas ir teisės aktus ES lygmeniu ir 
kad tai būtų naudinga;

Or. en

Pakeitimas 54
Silvia Modig

Nuomonės projektas
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2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia būtinybę nutraukti visas 
taupymo priemones ir struktūrinio 
prisitaikymo planus ir investuoti į 
viešąsias paslaugas, visų pirma į sveikatos 
apsaugą, švietimą, dėmesį 
priklausomybėms ir priežiūrai, transportą 
ir mokslinius tyrimus, siekiant patenkinti 
žmonių poreikius ir sudaryti moterims 
galimybę ilgiau nebenešti dvigubos darbo 
ir nevienodai paskirstytų namų ūkio 
darbų ir priežiūros pareigų naštos;

Or. en

Pakeitimas 55
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės 
narės turi laikytis pagrindinio principo, kad 
moterims ir vyrams už vienodą darbą 
turėtų būti mokamas vienodas užmokestis, 
ypač rengiant reagavimo į COVID-19 krizę 
priemones;

3. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės 
narės turi laikytis pagrindinio principo, kad 
moterims ir vyrams už vienodą darbą 
turėtų būti mokamas vienodas užmokestis, 
ypač rengiant reagavimo į COVID-19 krizę 
priemones; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad Komisija ir valstybės narės turi 
nustatyti kovos su lyčių segregacija 
profesiniuose sektoriuose, kuriuose 
daugiausia dirba moterys, priemones ir 
panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus;  
palankiai vertina būsimą pasiūlymą dėl 
privalomų darbo užmokesčio skaidrumo 
priemonių šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 56
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės 
narės turi laikytis pagrindinio principo, 
kad moterims ir vyrams už vienodą darbą 
turėtų būti mokamas vienodas užmokestis, 
ypač rengiant reagavimo į COVID-19 krizę 
priemones;

3. pabrėžia, kad Komisija ir Taryba 
turi laikytis pagrindinio principo, kad 
moterims ir vyrams už vienodą darbą 
turėtų būti mokamas vienodas užmokestis, 
be kita ko, rengiant reagavimo į COVID-
19 krizę priemones, į kurias reikia 
integruoti lyčių aspektą; palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą iki 2020 m. 
pabaigos pasiūlyti privalomas darbo 
užmokesčio skaidrumo priemones, kad 
būtų galima veiksmingai pašalinti moterų 
ir vyrų darbo užmokesčio ir pensijų 
nelygybę, nes, kaip rodo pirminiai 
duomenys, krizė trukdo moterų 
ekonominei nepriklausomybei;

Or. en

Pakeitimas 57
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina ES valstybes nares laiku ir 
veiksmingai į nacionalinę teisę perkelti ir 
įgyvendinti Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvą, o 
Komisiją ragina veiksmingai prižiūrėti, 
kaip ji įgyvendinama; ragina valstybes 
nares įvertinti, kokių papildomų 
priemonių reikėtų norint užtikrinti 
geresnę dirbančių tėvų profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, deramą 
dėmesį skiriant vienišų tėvų namų 
ūkiams;

Or. en
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Pakeitimas 58
Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
išlaikyti ir vystyti esamas darbo vietas, 
subsidijuojant ir užtikrinant darbo visą 
darbo laiką užmokestį, ypač moterims, 
kurių nedarbo lygis aukštesnis;

Or. en

Pakeitimas 59
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją rinkti duomenis 
apie skirtingų rūšių priežiūros paslaugų 
(vaikų priežiūros, vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros ir neįgaliųjų ar 
asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė 
priežiūra) teikimą, įtraukiant šiuos 
duomenis į tyrimą, kuriame nagrinėjami 
skirtumai priežiūros paslaugų teikimo 
srityje, taip prisidedant prie Europos 
priežiūros strategijos iniciatyvos; pažymi, 
kad aptariamoje strategijoje reikia 
atsižvelgti į valstybių narių kompetencijos 
sritis, kurios nurodytos Sutartyse, tačiau 
ja turėtų būti siekiama pagerinti 
bendradarbiavimą ir visų priemonių 
koordinavimą, kuris galėtų būti 
naudingas ES neformaliesiems 
slaugytojams ir jų prižiūrimiems 
asmenims; pabrėžia, kad 
bendradarbiavimas Europos lygmeniu ir 
veiksmingas ES lėšų naudojimas gali 
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prisidėti prie kokybiškų, prieinamų ir 
įperkamų priežiūros paslaugų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 60
Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. smerkia pandemijos naudojimą 
kaip pretekstą kai kurioms vyriausybėms 
sumažinti kai kurias pagrindines 
darbuotojų ir moterų teises; primena 
neatimamą teisę gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir teisę disponuoti savo kūnu, 
todėl pabrėžia, kad turi būti užtikrintos 
reprodukcinės sveikatos priežiūros, 
kontracepcijos ir abortų teisės, be kita ko, 
išplečiant įstatyminį terminą abortams, 
užtikrinant viešųjų visuotinių paslaugų 
infrastruktūrą ir 100 proc. padengiant jų 
išlaidas iš socialinės apsaugos sistemos;

Or. en

Pakeitimas 61
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad didėjant šeimų, kur 
dirba abu partneriai arba kurią sudaro tik 
vienas iš tėvų ir jo vaikai, skaičiui, 
atsiranda naujų vaikų priežiūros 
paslaugų poreikių; atkreipia dėmesį į tai, 
kad kokybiškos, faktiškai finansiškai ir 
geografiškai prieinamos vaikų priežiūros 
paslaugos yra būtinos tam, kad tėvai 
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galėtų likti darbo rinkoje arba įsilieti į ją 
ir sumažinti lyčių nelygybę užimtumo 
srityje; vis dėlto pabrėžia, kad šias vaikų 
priežiūros paslaugas reikėtų teikti ir 
ieškančių darbo tėvų vaikams, ir vaikams, 
kurie gyvena nesaugiose šeimose;

Or. en

Pakeitimas 62
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. pabrėžia, kad atsižvelgiant į 
besiformuojančias demografines 
tendencijas, pvz., visuomenės senėjimą, 
mažesnį gimstamumą ir atitinkamai 
darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus 
mažėjimą, formalios ir neformalios 
ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis 
tampa svarbesnis nei bet kada anksčiau; 
atkreipia dėmesį į tai, kad priežiūros 
paslaugos ir infrastruktūra yra ypač 
aktualios moterims, kurios dažniau nei 
vyrai atlieka formalią ir neformalią 
vyresnio amžiaus asmenų ir (arba) 
negalią turinčių asmenų (kurių dauguma 
taip pat yra moterys) priežiūrą; pabrėžia, 
kad neformalią priežiūrą teikiantiems 
asmenims svarbios šeimos nario 
priežiūros atostogų sistemos ir socialinės 
apsaugos teisių užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 63
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. atkreipia dėmesį į ypatingus 
pokyčius priežiūros paslaugų teikimo 
srityje taikant COVID-19 priemones; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją būti 
platforma, kuri palengvintų keitimąsi 
gerąja patirtimi, susijusia su priežiūros 
paslaugų kokybe, prieinamumu ir 
įperkamumu, taip pat įvairiais priežiūros 
paslaugų modeliais; primygtinai ragina 
Komisiją išnagrinėti neformaliųjų 
slaugytojų padėtį ir pasidalyti gerąja 
patirtimi, kaip valstybės narės įteisina jų 
darbą;

Or. en

Pakeitimas 64
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 
mokymą bei įgūdžių ugdymą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių dirbtinio 
intelekto, IRT ir gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sektoriuose pasitelkiant kokybišką, 
pritaikytą skaitmeninį švietimą ir 
individualizuotą mokymą bei įgūdžių 
ugdymą, ir patvirtinti konkrečias lyčių 
aspekto integravimo priemones 
įgyvendinant bendrosios rinkos strategiją 
ir skaitmeninę darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 65
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 
mokymą bei įgūdžių ugdymą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant prieinamą kokybišką, 
pritaikytą skaitmeninį švietimą ir 
individualizuotą mokymą bei įgūdžių 
ugdymą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad būtina numatyti ne tik mokymą ir 
įgūdžių tobulinimą internetu, bet ir 
specialius mokymus šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 66
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Monika Vana, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 
mokymą bei įgūdžių ugdymą;

4. ragina valstybes nares suteikti 
moterims daugiau galių pasitelkiant 
kokybišką, pritaikytą skaitmeninį švietimą 
ir individualizuotą mokymą bei įgūdžių 
ugdymą, atsižvelgiant į ekonomikos 
skaitmeninimą ir darbo rinką, kad būtų 
pasiekta lyčių pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 67
Christine Anderson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims, kurios to pageidauja, 
daugiau galių pasitelkiant kokybišką, 
pritaikytą skaitmeninį švietimą ir 



PE658.722v01-00 36/49 AM\1214248LT.docx

LT

mokymą bei įgūdžių ugdymą; individualizuotą mokymą bei įgūdžių 
ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 68
Christine Anderson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 
mokymą bei įgūdžių ugdymą;

4. ragina Komisiją ir 
pritaria valstybėms narėms, kad jos 
suteiktų moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 
mokymą bei įgūdžių ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 69
Annika Bruna

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims daugiau galių 
pasitelkiant kokybišką, pritaikytą 
skaitmeninį švietimą ir individualizuotą 
mokymą bei įgūdžių ugdymą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti moterims mokymus pasitelkiant 
kokybišką, pritaikytą skaitmeninį švietimą 
ir individualizuotą mokymą bei įgūdžių 
ugdymą;

Or. fr

Pakeitimas 70
Silvia Modig

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. susirūpinęs įspėja, kad nuotolinis 
darbas, kuris buvo propaguojamas kaip 
viena iš priemonių, kuria siekiama 
apriboti COVID-19 plitimą, atsižvelgiant į 
turimą informaciją, darbo 
rinkoje paprastai tampa pastovus ir dėl to 
gali būti daromas didelis poveikis darbo 
sąlygoms, ypač moterų, nes jos dirbs 
ilgesnes valandas, bus skatinamas jų 
išnaudojimas dirbant namuose, tuo pačiu 
metu jos atliks namų priežiūros užduotis; 
ragina imtis veiksmų, kad būtų paisoma 
įstatymų, stiprinant darbo valandų 
laikymosi kontrolę, skatinant sveikas ir 
saugias darbo sąlygas ir poilsio laiką 
pagal darbo įstatymus;

Or. en

Pakeitimas 71
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad perėjimas prie 
žaliosios energijos suteikia galimybių 
kovoti su sistemine diskriminacija dėl 
lyties ir sudaryti galimybių visuomenėms 
pasinaudoti įvairesnės darbo jėgos 
privalumais; ragina užtikrinti įvairiausius 
įgūdžius, įskaitant civilinės inžinerijos, 
aplinkos mokslo, rinkodaros, mokymo ir 
bendruomenės veiklos įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 72
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad reikia kurti 
dabartines ir būsimas karjeros galimybes 
ir kryptis bendradarbiaujant su švietimo 
įstaigomis, įgyvendinant įtraukias ir 
paskatų programas bei politikos 
priemones, skirtas moterims ir 
mergaitėms gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos ir kitose srityse;

Or. en

Pakeitimas 73
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgalioms moterims, kaimo ir 
periferinėse vietovėse gyvenančioms 
moterims, nepilnų šeimų namų ūkiams, 
rasinėms ir etninėms mažumoms 
priklausančioms moterims, pabėgėliams, 
LGBTQI+ asmenims ir vyresnio amžiaus 
moterims, suteikti vienodas galimybes 
naudotis technologijomis, švietimu, 
mokymu, užimtumu, socialinės apsaugos 
sistemomis ir sveikatos priežiūra, kad jos 
galėtų visapusiškai pasinaudoti savo 
bendruomenių gyvenimu ir aktyviai jame 
dalyvauti;

Or. en

Pakeitimas 74
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos 
priežiūra, kad jos galėtų visapusiškai 
pasinaudoti savo bendruomenių gyvenimu 
ir aktyviai jame dalyvauti.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems suteikti vienodas galimybes 
naudotis technologijomis, švietimu, 
mokymu, užimtumu, socialinės apsaugos 
sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
tinkamai atsižvelgiant į daugialypę 
diskriminaciją 
patiriančių moterų, įskaitant neįgalias 
moteris, sveikatos problemų turinčias 
moteris, migrantes ir etninėms mažumoms 
priklausančias moteris, vyresnio amžiaus 
moteris, žemesnį išsilavinimą turinčias 
moteris, vienišas motinas arba vienišus 
tėvus, kaimo vietovėse gyvenančias 
moteris, ir LGBTQI+ asmenų poreikius, 
didinti jų potencialą darbo rinkoje ir 
dalyvavimą socialiniame bei pilietiniame 
gyvenime, siekiant užtikrinti lygias 
galimybes ir panaikinti vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą;

Or. en

Pakeitimas 75
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims, vienišoms 
motinoms ir vyresnio amžiaus moterims, 
suteikti vienodas galimybes naudotis 
technologijomis, švietimu, mokymu, 
užimtumu, socialinės apsaugos sistemomis 
ir sveikatos priežiūra, kad jos galėtų 
visapusiškai pasinaudoti savo 
bendruomenių gyvenimu ir aktyviai jame 
dalyvauti.

Or. en
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Pakeitimas 76
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, vienišoms motinoms 
ar vienišiems tėvams, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 77
Christine Anderson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti.

5. ragina Komisiją ir pritaria 
valstybėms narėms, kad jos visiems, ypač 
pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteiktų vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti;

Or. en
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Pakeitimas 78
Annika Bruna

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenančioms moterims ir vyresnio 
amžiaus moterims, suteikti vienodas 
galimybes naudotis technologijomis, 
švietimu, mokymu, užimtumu, socialinės 
apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, 
kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvauti.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgaliesiems, kaimo vietovėse 
gyvenantiems ir vyresnio amžiaus 
asmenims, suteikti vienodas galimybes 
naudotis technologijomis, švietimu, 
mokymu, užimtumu, socialinės apsaugos 
sistemomis ir sveikatos priežiūra, kad jos 
galėtų visapusiškai pasinaudoti savo 
bendruomenių gyvenimu ir aktyviai jame 
dalyvauti;

Or. fr

Pakeitimas 79
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai reikalauja toliau 
įtraukti lyčių aspektą į būsimą 2021 m. 
neįgaliųjų lygybės strategiją, deramai 
atsižvelgiant į jų galimybių patekti į darbo 
rinką gerinimą, naudojant tikslines 
priemones ir veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 80
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
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5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina įtraukti lyčių 
aspekto integravimą į mokymo politiką ir 
programas, nes labiausiai nukentėję 
regionai nusipelno geresnės ateities, 
pagrįstos tvarumu, teisingumu ir 
socialiniu teisingumu;

Or. en

Pakeitimas 81
Christine Anderson

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad nei vyrai, nei 
moterys ir mergaitės neturėtų būti 
verčiami mokytis skaitmeninio švietimo ir 
mokymo srityje, jei tai prieštarauja jų 
asmeniniams karjeros siekiams ir 
pasirinkimams;

Or. en

Pakeitimas 82
Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti moterų dalyvavimą priimant 
sprendimus dėl politinio atsako į COVID-
19 pandemiją;

Or. en
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Pakeitimas 83
Robert Biedroń, Monika Vana

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ir Tarybą 
patvirtinti privalomas politikos priemones, 
susijusias su darbo užmokesčio 
skaidrumu ir minimaliu atlyginimu;

Or. en

Pakeitimas 84
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją nustatyti konkretų 
požiūrį į vienišas motinas, nes vienišos 
motinos yra ypač pažeidžiamos 
ekonominiu požiūriu – jos dažnai uždirba 
mažiau nei vyrai ir dažniau turi palikti 
darbo rinką, kai susilaukia vaikų; todėl 
ragina Komisiją šiuo požiūriu stiprinti 
turimas teisines priemones, skirtas 
tarpvalstybiniam alimentų mokėjimui, 
kartu didinant visuomenės informuotumą 
dėl jų prieinamumo; primygtinai ragina 
Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis ir nustatyti su 
tarpvalstybiniu alimentų mokėjimu 
susijusias problemas, taip pat parengti 
priemones, kuriomis būtų užtikrintas 
veiksmingas mokėjimo įsipareigojimų 
vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 85
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Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares imtis 
atitinkamų veiksmų siekiant spręsti 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumo problemą, investuojant į 
sektorius, kuriuose dirbančiųjų daugumą 
sudaro moterys, ir mažų garantijų 
sektorius, visų pirma priežiūros bei 
valymo sektorius, gerinti darbo sąlygas ir 
siekti, kad šis darbas būtų labiau 
pripažįstamas ekonominiu ir socialiniu 
požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 86
Robert Biedroń, Monika Vana, Radka Maxová

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primygtinai ragina valstybes nares 
liautis blokavus derybas dėl Direktyvos dėl 
moterų valdybose ir Kovos su 
diskriminacija direktyvos;

Or. en

Pakeitimas 87
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. palankiai vertina Komisijos 
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įsipareigojimą ne vėliau kaip 2020 m. 
pabaigoje pateikti privalomas darbo 
užmokesčio skaidrumo priemones; todėl 
pabrėžia visapusiško socialinių partnerių 
bei visų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimo ir dalyvavimo svarbą;

Or. en

Pakeitimas 88
Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina valstybes nares tobulinti 
savo planus dėl nemokamų priežiūros, 
visų pirma vaikų ir vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros, pareigų dalijimosi ir 
sąžiningo paskirstymo, vadovaujantis 
gerąja patirtimi ir veiksmingais 
pavyzdžiais;

Or. en

Pakeitimas 89
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pripažinti slaugytojų, buvusių kovos su 
COVID-19 pandemija priešakyje, svarbą, 
siekiant pagerinti jų darbo sąlygas ir iš 
naujo įvertinti šias profesijas, dalyvaujant 
socialiniams partneriams ir vykdant 
kolektyvines derybas;

Or. en
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Pakeitimas 90
Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad darbdaviai ir viešoji administracija 
sukurtų veiksmingą struktūrą, skirtą 
smurto prieš moteris dirbant nuotoliniu 
būdu, kurį vykdo arba patiria jų 
darbuotojai, prevencijai ir kovai su juo;

Or. en

Pakeitimas 91
Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. pabrėžia, kad visoje Europoje 
nepilnos šeimos, palyginti su kitomis 
šeimomis, yra labiau pažeidžiamos skurdo 
ir nesaugumo atžvilgiu; todėl ragina 
didinti socialinę apsaugą bei išmokas 
šeimai ir užtikrinti galimybę naudotis 
viešosiomis paslaugomis, įskaitant būstą; 
ragina imtis neatidėliotinų priemonių 
siekiant apsaugoti labiausiai skurstančias 
ir pažeidžiamiausias moteris, įskaitant 
nepilnas šeimas, ir užtikrinti dar saugesnį 
jų gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 92
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald
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Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad tinkama socialinė ir finansinė 
parama būtų teikiama nesaugioje padėtyje 
esantiems asmenims, įskaitant moteris, 
kurioms gresia skurdas arba kurios 
gyvena skurde, benamiams arba 
pažeidžiamiems asmenims socialinės 
atskirties atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 93
Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. primygtinai tvirtina, kad reikia 
nustatyti plataus užmojo politiką, skirtą 
tokioms pažeidžiamiausioms grupėms, 
kaip pabėgėliai, migrantai, romai ir kt., 
įteisinant jų padėtį ir leidžiant jiems 
integruotis į darbo rinką bei užtikrinant 
jiems galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros, gydymo ir socialinės apsaugos 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 94
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
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remti skaitmeninį raštingumą pasitelkiant 
švietimą ir suteikiant išteklius siekiant 
panaikinti skaitmeninę atskirtį, kuri 
išryškėjo netikėtai perkėlus darbą ir 
mokymąsi, taip pat daugelį paslaugų ir 
priemonių į internetinę erdvę;

Or. en

Pakeitimas 95
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. ragina valstybes nares laikytis 
Komisijos užimtumo politikos ES gairių, 
be kita ko, kovoti su mažų garantijų 
darbu, kurį dažniau dirba moterys, o ne 
vyrai, tinkamai atsižvelgiant į jų 
nacionalinius darbo rinkos modelius; 
ragina Komisiją išnagrinėti platformos 
darbuotojų darbo sąlygas, siekiant 
pasiūlyti konkrečios jų padėties 
patobulinimus, atsižvelgiant į tai, kad 
COVID-19 pandemija gali tik sustiprinti 
neigiamas jų užimtumo tendencijas;

Or. en

Pakeitimas 96
Silvia Modig

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. atkreipia dėmesį į pokyčius, kurie 
vyksta darbo rinkoje dėl teisingos 
pertvarkos, ir naujų ekologiškų darbo 
vietų pasiskirstymą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares parengti strategijas, 
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kuriomis būtų užtikrinta moterų galimybė 
įsidarbinti naujose ekologiškose darbo 
vietose ir sumažintas lyčių užimtumo 
skirtumas atsinaujinančiosios energijos 
sektoriuje;

Or. en


