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Grozījums Nr. 1
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka tirdzniecības politika 
var veicināt attīstību un 
sieviešu labklājību, sociālekonomisko 
atšķirību mazināšanu starp sievietēm un 
vīriešiem un sieviešu tiesību īstenošanu, 
nodrošinot pienācīgus darba apstākļus 
sievietēm un veicinot ilgtspējīgu un 
taisnīgu ekonomikas attīstību, vienlaikus 
paplašinot sieviešu uzņēmējdarbības 
iespējas un piekļuvi māceklībai, darbam 
un nodarbinātībai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a uzsver, ka tirdzniecības politika 
var veicināt attiecīgos starptautiskos 
standartus un juridiskos instrumentus 
dzimumu līdztiesības jomā, piemēram, 
Pekinas Rīcības platformu un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

-1.b prasa ES atbalstīt un ieviest tādu 
tirdzniecības politiku, kas mazina 
sociālekonomiskās atšķirības un paredz, 
ka attiecībā uz pamattiesībām un 
cilvēktiesībām, tostarp dzimumu 
līdztiesību, tiek nodrošināta augsta līmeņa 
aizsardzība un to ievērošana; prasa ES 
nodrošināt, ka dzimumu līdztiesība ir 
viena no visu ES tirdzniecības politikas 
nostādņu pamatkoncepcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos;

1. norāda, ka saskaņā ar ziņojumu 
"Women and trade: the role of trade in 
promoting gender equality" (Sievietes un 
tirdzniecība: tirdzniecības nozīme 
dzimumu līdztiesības veicināšanā), ko 
kopīgi publicēja Pasaules Tirdzniecības 
organizācija (PTO) un Pasaules Banka, 
tirdzniecība atbalsta sieviešu ekonomisko 
un sociālo iespēju palielināšanu darba 
vietā, tirgū un mājās, un sieviešu 
īpatsvars eksportētājuzņēmumos ir vidēji 
33 % no darbaspēka salīdzinājumā ar 24 
% neeksportējošos uzņēmumos, kas 
nozīmē to, ka tirdzniecībai atvērtākās 
valstīs, ko nosaka pēc tirdzniecības un 
iekšzemes produkta attiecības, ir augstāks 
dzimumu līdztiesības līmenis; atzinīgi 
vērtē to, ka jaunajā ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos;
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Or. it

Grozījums Nr. 5
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos;

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) prasīts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašu dzimumu līdztiesībai 
veltītu sadaļu iekļaušana vai dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšana ES 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos, lai 
palielinātu brīvās tirdzniecības nolīgumu 
tvērumu, kā arī visos ES tirdzniecības 
aspektos; uzsver, ka īpašu tirdzniecības 
un dzimumu līdztiesības pasākumu 
iekļaušana var palielināt to problēmu 
pamanāmību, ar kurām saskaras 
sievietes, un tas var palīdzēt novērst 
tirdzniecības šķēršļus, ar kuriem saskaras 
sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
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un ieguldījumu nolīgumos; un ieguldījumu nolīgumos; uzskata, ka 
galvenajam tirdzniecības nolīgumu 
izpildes uzraugam būtu jāuzdod 
pārraudzīt tirdzniecības nolīgumu 
dzimumu līdztiesības sadaļu efektīvu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos;

1. norāda, ka jaunajā ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un noraida īpašas 
dzimumu līdztiesībai veltītas sadaļas 
iekļaušanu ES tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos; uzsver, ka ES tirdzniecības 
politikas ideoloģizācija nav risinājums 
demokrātijas kvalitātes uzlabošanai ārpus 
mūsu robežām;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES 

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību; prasa Komisijai un 
Padomei pieņemt horizontālu mandātu, 
lai ES tirdzniecības un ieguldījumu 
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tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos; nolīgumos iekļautu īpašu dzimumu 
līdztiesībai veltītu sadaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos;

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunais ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plāns 2021.–
2025. gadam (GAP III) turpina veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību; atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija un Padome veicina un atbalsta 
īpašas dzimumu līdztiesībai veltītas sadaļas 
iekļaušanu ES tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos;

1. norāda, ka jaunajā ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos;

Or. el
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Grozījums Nr. 11
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai 
veltītas sadaļas iekļaušanu ES 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos;

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES 
Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–
2025. gadam (GAP III) aicināts veicināt 
dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības 
politikas palīdzību, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta iespēju nodrošināšana sievietēm 
trešās valstīs, izmantojot ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumus;

Or. el

Grozījums Nr. 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ES tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu dzimumu 
līdztiesības sadaļās būtu jāpievēršas visām 
jomām, kas ir būtiskas sieviešu tiesību 
ievērošanā, piemēram, seksuālās un 
reproduktīvās cilvēktiesības, pasākumi, lai 
novērstu visu veidu ar dzimumu saistītu 
vardarbību, piekļuve nodarbinātībai un 
vienāda darba samaksa, dzimumu 
līdztiesības veicināšana izglītībā vai 
vienlīdzīga līdzdalība publiskajā un 
privātajā sfērā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange



AM\1232615LV.docx 9/36 PE693.630v01-00

LV

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver savu iepriekšējo nostāju, 
kurā prasīts gaidāmajā ES un Čīles 
asociācijas nolīguma modernizēšanā 
iekļaut īpašu sadaļu par tirdzniecību un 
dzimumu līdztiesību, un pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm; ar 
interesi konstatē progresu, kas sarunās 
panākts attiecībā uz tirdzniecības un 
dzimumu līdztiesības sadaļu, un prasa tās 
ātri noslēgt 2021. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Helmut Scholz
The Left grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a - ņemot vērā 2010. gada 
25. novembra rezolūciju par 
cilvēktiesībām un sociāliem un vides 
standartiem starptautiskajos tirdzniecības 
nolīgumos,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
veicina un atbalsta dzimumu līdztiesības 
noteikumus tādos nolīgumos kā ES un 
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Čīles asociācijas nolīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atbalsta dzimumu līdztiesības 
veicināšanu un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ārpus Eiropas 
kontinenta robežām un atbalsta 
starptautiskos centienus veicināt dzimumu 
līdztiesības aspekta iekļaušanu 
tirdzniecības politikā un saistītajās 
programmās, kā arī starptautisko 
paraugprakses apmaiņu par dzimumu 
līdztiesības politiku un programmām 
starptautiskās organizācijās un 
struktūrās, piemēram, PTO, ITC un 
ANO;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Helmut Scholz
The Left grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b - ņemot vērā 2018. gada 13. marta 
rezolūciju par dzimumu līdztiesību ES 
tirdzniecības nolīgumos,

Or. en

Grozījums Nr. 18
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Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ņemt piemēru 
no UNCTAD izstrādāta rīku kopuma un 
ex ante un ex post ietekmes novērtējumos 
iekļaut ES tirdzniecības politikas un 
nolīgumu dzimumu ietekmējumu konkrētās 
valstīs un konkrētās nozarēs; prasa 
vajadzības gadījumā veikt korektīvus 
pasākumus; uzstāj, ka dzimumu 
līdztiesības jautājumi būtu jāintegrē visās 
jomās, nevis jāiekļauj tikai tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļā; 
norāda, ka sieviešu dzīves un darba 
apstākļi ietekmē bērnu darba iespējamību 
un attiecīgi nabadzīgāko valstu vispārējās 
perspektīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro, Morten Løkkegaard, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un 
ex post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
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tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs; aicina Komisiju 
sadarboties ar starptautiskajiem 
partneriem, piemēram, PTO, lai vāktu 
datus, analizētu tirdzniecības ietekmi uz 
sievietēm un izmatotu datus, lai 
sagatavotu konkrētus priekšlikumus, kā 
uzlabot sieviešu lomu starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai ex ante un ex post 
ietekmes novērtēšanā tiktu iesaistītas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 
tieši līdzdarbojas sieviešu tiesību 
aizsardzībā partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politika ne 
vienmēr ir dzimumneitrāla, un ka ir 
nepieciešama pa dzimumiem sadalītu datu 
vākšana kopā ar precīziem rādītājiem, lai 
pienācīgi novērtētu tirdzniecības politikas 
dažādo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem, 
kā arī rūpīga konkrētu vietējo nozaru un 
apstākļu analīze, lai novērstu pašreizējās 
dzimumu nelīdzsvarotības gadījumu 
atkārtošanos vai tās palielināšanos; 
atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis ex 
ante un ex post ietekmes novērtējumos 
iekļaut ES tirdzniecības politikas un 
nolīgumu dzimumu ietekmējumu konkrētās 
valstīs un konkrētās nozarēs;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante 
ietekmes novērtējumos un ex post 
novērtējumos iekļaut ES tirdzniecības 
politikas un nolīgumu dzimumu 
ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Emmanouil Fragkos
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem šajā jomā, lai 
nodrošinātu, ka tajā tiek efektīvāk 
ievērotas sieviešu intereses; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ex ante un ex 
post ietekmes novērtējumos iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un nolīgumu 
dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama 
pa dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā 
ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi 
novērtētu tirdzniecības politikas dažādo 
ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti 
aicina ES un tās dalībvalstis ietekmes 
novērtējumos iekļaut ES tirdzniecības 
politikas un nolīgumu dzimumu 
ietekmējumu konkrētās valstīs un 
konkrētās nozarēs;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka tirdzniecības politika 
nav dzimumneitrāla, un ka ir 
nepieciešama pa dzimumiem sadalītu datu 
vākšana kopā ar precīziem rādītājiem, lai 
pienācīgi novērtētu tirdzniecības politikas 
dažādo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; 
atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis ex 
ante un ex post ietekmes novērtējumos 
iekļaut ES tirdzniecības politikas un 
nolīgumu dzimumu ietekmējumu 
konkrētās valstīs un konkrētās nozarēs;

2. norāda, ka tirdzniecības politikā 
nevajadzētu prioritāri risināt dzimumu 
jautājumus, un ka sadalītu datu vākšanu 
kopā ar precīziem rādītājiem var izmantot, 
lai pienācīgi novērtētu tirdzniecības 
politikas dažādo ietekmi uz sievietēm un 
vīriešiem; atkārtoti aicina ES un 
dalībvalstis vākt datus par vīriešu un 
sieviešu tiesību stāvokli valstīs, kas slēdz 
tirdzniecības nolīgumus ar ES;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ir svarīgi veikt 
sistemātisku un uz pierādījumiem balstītu 
dzimumaspekta analīzi, kura pēc iespējas 
būtu balstīta uz datiem dalījumā pēc 
dzimuma, apspriežoties ar vietējām 
iestādēm un organizācijām, lai izvērtētu 
mērķus, uzraudzības avotus, īstenošanas 
līdzekļus un rezultātu efektivitāti nolūkā 
nodrošināt, ka tirdzniecības politika 
patiešām veicina iekļaujošu ekonomikas 
izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka Eiropas tirdzniecības 
politika nebūt neatbilst visiem kvalitātes 
un ražošanas standartiem, kas jāievēro 
Eiropas ražotājiem; iebilst pret ES 
tirdzniecības koncesijām, kas varētu 
palīdzēt uzturēt diktatoriskus režīmus, 
kuros sistemātiski tiek pārkāptas 
pamattiesības, tostarp sieviešu tiesības.

Or. es

Grozījums Nr. 28
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgi ir sadarbības 
pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot sieviešu 
piekļuvi izglītībai un prasmju attīstībai 
uzņēmējdarbības un vadības, zinātnes, 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
matemātikas jomā, kā arī citās jomās, kas 
varētu nodrošināt taisnīgu atalgojumu un 
pienācīgus darba apstākļus sievietēm;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda uz šķēršļiem, ar ko pasaulē 
saskaras strādājošās mātes, jo īpaši 
vientuļās mātes, kuras ir īpaši ekonomiski 
neaizsargātas, tostarp ar grūtībām, kas 
saistītas ar grūtniecību; aicina Komisiju 
un dalībvalstis veicināt tādu tirdzniecības 
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politiku, kas aizsargā mātes;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju un dalībvalstis, 
slēdzot starptautiskus tirdzniecības 
nolīgumus, īpašu uzmanību pievērst 
jebkāda veida vardarbībai pret sievietēm, 
tostarp sieviešu tirdzniecībai un 
ekspluatācijai; norāda arī, ka 
(neapmaksātā) mājsaimniecības un 
aprūpes darba slogs lielā mērā gulstas uz 
sievietēm un ka tas būtiski ietekmē viņu 
izvēli izglītības un profesionālajā jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvi iesaistīties 
nesen izveidotajā PTO neformālajā darba 
grupā tirdzniecības un dzimumu 
līdztiesības jautājumos, lai 12. Ministru 
konferencē (MC12) izstrādātu stingru 
ministru deklarāciju, kas varētu kalpot par 
ceļvedi 2017. gada Buenosairesas 
deklarācijas īstenošanai;

3. aicina Komisiju aktīvi iesaistīties 
nesen izveidotajā PTO neformālajā darba 
grupā tirdzniecības un dzimumu 
līdztiesības jautājumos, lai 12. Ministru 
konferencē (MC12) izstrādātu stingru 
ministru deklarāciju, kas varētu kalpot par 
ceļvedi 2017. gada Buenosairesas 
deklarācijas īstenošanai; uzsver, ka 
neformālā darba grupa tirdzniecības un 
dzimumu līdztiesības jautājumos ir viens 
no pirmajiem soļiem ceļā uz pastāvīgāku 
platformu PTO, lai apspriestu ar 
tirdzniecību un dzimumu līdztiesību 
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saistītus jautājumus; uzsver, ka 
pastiprināta sadarbība starptautiskajās 
organizācijās, piemēram, PTO, var 
veicināt labāku apmaiņu ar paraugpraksi, 
datu vākšanas metodēm, kā arī dzimumu 
līdztiesības aspekta iekļaušanu 
tirdzniecībā; aicina Komisiju aktīvi 
sadarboties ar citiem PTO dalībniekiem, 
lai sniegtu ieguldījumu neoficiālās darba 
grupas darbā ar mērķi izveidot pastāvīgu 
darba grupu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvi iesaistīties 
nesen izveidotajā PTO neformālajā darba 
grupā tirdzniecības un dzimumu 
līdztiesības jautājumos, lai 12. Ministru 
konferencē (MC12) izstrādātu stingru 
ministru deklarāciju, kas varētu kalpot par 
ceļvedi 2017. gada Buenosairesas 
deklarācijas īstenošanai;

3. aicina Komisiju piedalīties nesen 
izveidotajā PTO neformālajā darba grupā 
tirdzniecības un dzimumu līdztiesības 
jautājumos, lai 12. Ministru konferencē 
(MC12) izstrādātu stingru ministru 
deklarāciju, kas varētu kalpot par ceļvedi 
2017. gada Buenosairesas deklarācijas 
īstenošanai;

Or. es

Grozījums Nr. 33
Helmut Scholz
The Left grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa visās ES tirdzniecības 
nolīgumu TIA sadaļās iekļaut saistošus 
un izpildāmus noteikumus, kuru pamatā 
ir pienākums ievērot SDO darba 
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pamatstandartus un attiecīgās 
konvencijas, jo īpaši Konvenciju Nr. 189 
par pienācīgu darbu mājsaimniecībās 
nodarbinātajām personām, Konvenciju 
Nr. 156 par darba ņēmējiem, kam ir 
ģimenes pienākumi, 1979. gada 
Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu, Konvenciju 
Nr. 111 par diskrimināciju nodarbinātībā 
un profesijā un Konvenciju Nr. 100 par 
vienlīdzīgu atlīdzību vīriešiem un 
sievietēm par vienādas vērtības darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti prasa Komisijai 
nodrošināt, lai valsts konsultatīvās grupas 
(VKG) būtu dzimumu ziņā līdzsvarotas, 
lai tiktu vēl vairāk paplašināta to 
uzraudzības loma, lai tiktu izveidota 
Tirdzniecības un dzimumu jautājumu 
komiteja, kas norādītu uz trūkumiem, un 
lai, tāpat kā Kanādas un Izraēlas BTN 
gadījumā, strīdu izšķiršanas mehānisms 
tiktu piemērots arī dzimumu jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka dzimumu nevienlīdzība 
tirdzniecībā var nopietni kaitēt 
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ekonomikas attīstībai, jo ilgtermiņā tā var 
kavēt prasmju attīstību un tehnisko 
inovāciju, un ka nevienlīdzīga piekļuve 
ražošanas resursiem un tirgiem var 
ierobežot piedāvāto produktu klāstu;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju TIA sadaļās un 
VPS+ režīmā iekļaut to, ka tirdzniecības 
partneri ratificē un īsteno SDO 
Konvencijas Nr. 100 par vienlīdzīgu 
atalgojumu, Nr. 189 par mājsaimniecībās 
nodarbinātajām personām, Nr. 156 par 
darba ņēmējiem, kam ir ģimenes 
pienākumi, Nr. 190 par vardarbību un 
aizskarošu izturēšanos un CEDAW 
konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro, Morten Løkkegaard, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; aicina 
Covid-19 atveseļošanas stratēģijās īpašu 
uzmanību pievērst mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MMVU), kuru vadībā bieži vien ir 
sievietes, un nozarēm ar lielāku sieviešu 

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; uzsver, ka 
sievietes tiek negatīvi ietekmētas gan kā 
uzņēmējas, gan darbinieces, gan bieži 
vien kā galvenās savas ģimenes 
aprūpētājas; aicina Covid-19 
atveseļošanas stratēģijās īpašu uzmanību 
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līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

pievērst mikrouzņēmumiem, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MMVU), kuru 
vadībā bieži vien ir sievietes, un nozarēm 
ar lielāku sieviešu līdzdalību 
(lauksaimniecība, tūrisms, apģērbi un 
mazumtirdzniecība); uzsver, ka sievietēm 
salīdzinājumā ar vīriešiem līdzīgā 
situācijā bieži vien nav pieejams 
finansējums; aicina Komisiju novērst 
dzimumu atšķirības attiecībā uz sieviešu 
uzņēmēju ieguldījumu iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Luisa Regimenti

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; aicina 
Covid-19 atveseļošanas stratēģijās īpašu 
uzmanību pievērst mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MMVU), kuru vadībā bieži vien ir 
sievietes, un nozarēm ar lielāku sieviešu 
līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; 
aicina Covid-19 atveseļošanas stratēģijās 
īpašu uzmanību pievērst 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MMVU), kuru vadībā bieži 
vien ir sievietes un kuriem tiek uzlikti 
nodokļi, kas bieži ir saistīti ar 
uzņēmējdarbības izmaksām valstī, 
neļaujot tiem konkurēt ārvalstu tirgū un 
liedzot tiem konkrētas ekonomiskās 
iespējas, un nozarēm ar lielāku sieviešu 
līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

Or. it

Grozījums Nr. 39
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; aicina 
Covid-19 atveseļošanas stratēģijās īpašu 
uzmanību pievērst mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MMVU), kuru vadībā bieži vien ir 
sievietes, un nozarēm ar lielāku sieviešu 
līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz preču un 
pakalpojumu tirdzniecību;  aicina Covid-
19 atveseļošanas stratēģijās uzmanību 
pievērst mikrouzņēmumiem, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MMVU), kuru 
vadībā bieži vien ir sievietes, un nozarēm 
ar lielāku sieviešu līdzdalību 
(lauksaimniecība, tūrisms, apģērbi un 
mazumtirdzniecība), kā arī lauku sieviešu 
stāvoklim; uzsver, ka apmācība, inovācija 
un zināšanu nodošana ir jāpielāgo 
sieviešu vajadzībām.

Or. es

Grozījums Nr. 40
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; aicina 
Covid-19 atveseļošanas stratēģijās īpašu 
uzmanību pievērst mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MMVU), kuru vadībā bieži vien ir 
sievietes, un nozarēm ar lielāku sieviešu 
līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

4. aicina  Covid-19 atveseļošanas 
stratēģijās īpašu uzmanību pievērst 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MMVU), kuru vadībā bieži 
vien ir sievietes, un nozarēm ar lielāku 
sieviešu līdzdalību (lauksaimniecība, 
tūrisms, apģērbi un mazumtirdzniecība);

Or. el

Grozījums Nr. 41
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju 
un sieviešu dalību tirdzniecībā; aicina 
Covid-19 atveseļošanas stratēģijās īpašu 
uzmanību pievērst mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MMVU), kuru vadībā bieži vien ir 
sievietes, un nozarēm ar lielāku sieviešu 
līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

4. atzīst Covid-19 pandēmijas 
nesamērīgo ietekmi uz sievietēm; 
aicina Covid-19 atveseļošanas stratēģijās 
īpašu uzmanību pievērst 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MMVU), kuru vadībā bieži 
vien ir sievietes, un nozarēm ar lielāku 
sieviešu līdzdalību (aprūpes ekonomika, 
lauksaimniecība, tūrisms, apģērbi un 
mazumtirdzniecība);

Or. en

Grozījums Nr. 42
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Covid-19 krīze ir 
izgaismojusi pamattiesību pārkāpumu 
darbā nesamērīgo ietekmi uz sievietēm, 
sliktus darba apstākļus, taisnīga 
atalgojuma trūkumu, neregulāru vai 
pārmērīgu darba laiku, diskrimināciju, kā 
arī ar dzimumu saistītu vardarbību un 
uzmākšanos; aicina ES un tās dalībvalstis 
panākt reālu progresu saistībā ar 
apņemšanos izstrādāt ANO saistošo 
līgumu par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām un īstenot SDO 
konvencijas par pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību piegādes ķēdēs, ņemot vērā 
dzimumperspektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Helmut Scholz
The Left grupas vārdā

Atzinuma projekts
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4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumi nedrīkst novest pie 
sabiedrisko pakalpojumu privatizācijas, 
kas jo īpaši varētu ietekmēt sievietes gan 
kā pakalpojumu sniedzējas, gan kā to 
lietotājas un palielināt dzimumu 
nevienlīdzību; uzsver, ka vispārējas 
nozīmes pakalpojumi un vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, 
piemēram, ūdensapgāde, sociālie 
pakalpojumi, sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, izglītība, atkritumu 
apsaimniekošana, sabiedriskais transports 
un veselības aprūpe, arī turpmāk ir 
jāizslēdz no tirdzniecības sarunu tvēruma;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos iesniegt priekšlikumu 
saistošiem pasākumiem darba samaksas 
pārredzamības nodrošināšanai, kas var 
būt noderīgs instruments, lai konstatētu 
atšķirību un diskrimināciju vienā nozarē 
un lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirību; tomēr pauž nožēlu 
par kavēšanos ar šā priekšlikuma 
publicēšanu un aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk nākt klajā ar 
priekšlikumu, pamatojoties uz tādiem 
piemēriem kā Šveices sniegtais publiskā 
iepirkuma politikas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Helmut Scholz
The Left grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina ES Komisiju rūpīgi izvērtēt 
tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz 
nozarēm, kurās ir liels darba ņēmēju 
sieviešu īpatsvars, piemēram, uz apģērbu 
ražošanu un neliela apjoma 
lauksaimniecību; atgādina, ka Covid-19 
izraisītā ekonomikas krīze ir spēcīgi 
ietekmējusi šīs nozares un palielinājusi 
darba ņēmēju sieviešu nevienlīdzības, 
diskriminācijas un ekspluatācijas 
palielināšanās risku;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes–uzņēmējas nepieciešamo 
prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus;

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes–uzņēmējas nepieciešamo 
prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus; uzsver, ka politika, kas 
veicina sieviešu līdzdalību zinātnē, 
tehnoloģijās, inženierzinātnēs un 
matemātikā, sniedz Eiropas Savienībai 
iespēju iegūt nozīmīgu lomu šajās 
nozarēs, kurās arvien lielāku progresu 
gūst trešās valstis, un veicināt ekonomikas 
atveseļošanos1a;
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_________________
1a 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/vantaggi_economici_delluguagli
anza_di_genere_nellue._in_che_modo_lu
guaglianza_di_genere_nellistruzione_dell
e_discipline_stem_favorisce_la_crescita_e
conomica.pdf

Or. it

Grozījums Nr. 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un 
digitālajām prasmēm; aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt sievietes–uzņēmējas 
nepieciešamo prasmju apgūšanā, 
izmantojot attīstības sadarbības un 
tirdzniecības atbalsta instrumentus;

5. ar bažām norāda, ka attiecībā uz 
digitālo piekļuvi un digitālajām prasmēm 
starp dzimumiem vēl arvien vērojama 
atšķirība, kas vismazāk attīstītajās valstīs 
var sasniegt 33 %; aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt sievietes–uzņēmējas 
nepieciešamo prasmju apgūšanā, 
izmantojot attīstības sadarbības un 
tirdzniecības atbalsta instrumentus; uzsver, 
ka ir jānodrošina sieviešu un meiteņu 
piekļuve IKT par pieņemamu cenu, 
jāmazina draudi, kas kavē sieviešu 
piekļuvi IKT, jāatbalsta tādu 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izstrāde, kas atbilst sieviešu vajadzībām, 
un jāveicina sieviešu piekļuve lēmumu 
pieņemšanas amatiem IKT uzņēmumos;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro, Morten Løkkegaard, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes–uzņēmējas nepieciešamo 
prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus;

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; norāda, ka sievietēm ir mazāka 
piekļuve prasmju pilnveidošanai 
salīdzinājumā ar kolēģiem vīriešiem, 
tādējādi viņām tiek liegta iespēja attīstīt 
savu uzņēmējdarbību vai profesionālās 
izaugsmes iespējas; aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt sievietes uzņēmējas 
un darba ņēmējas nepieciešamo prasmju 
apgūšanā, izmantojot tirdzniecības 
politiku, piemēram, vispārējo preferenču 
shēmu, ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumus, attīstības sadarbības un 
tirdzniecības atbalsta instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un 
digitālajām prasmēm; aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt sievietes–uzņēmējas 
nepieciešamo prasmju apgūšanā, 
izmantojot attīstības sadarbības un 
tirdzniecības atbalsta instrumentus;

5. norāda uz atšķirībām, kas pastāv 
dažās ES preferenciālajās tirdzniecības 
partnervalstīs attiecībā uz sieviešu piekļuvi 
digitālajai kompetencei; aicina Komisiju 
un dalībvalstis atbalstīt sievietes–
uzņēmējas nepieciešamo prasmju 
apgūšanā, izmantojot attīstības sadarbības 
un tirdzniecības atbalsta instrumentus;

Or. es

Grozījums Nr. 50
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes–uzņēmējas nepieciešamo 
prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus;

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes uzņēmējas, tirgotājas un 
darba ņēmējas nepieciešamo prasmju 
apgūšanā, izmantojot attīstības sadarbības 
un tirdzniecības atbalsta instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes–uzņēmējas nepieciešamo 
prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus;

5. norāda, ka vēl arvien vērojams 
digitālo prasmju trūkums un starp 
dzimumiem pastāvošā atšķirība attiecībā 
uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt visus uzņēmējus nepieciešamo 
prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus;

Or. el

Grozījums Nr. 52
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes–uzņēmējas nepieciešamo 

5. ar bažām norāda, ka starp 
dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība 
attiecībā uz digitālo piekļuvi un digitālajām 
prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes uzņēmējas un darba 
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prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības 
sadarbības un tirdzniecības atbalsta 
instrumentus;

ņēmējas nepieciešamo prasmju apgūšanā, 
izmantojot attīstības sadarbības un 
tirdzniecības atbalsta instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par to, ka pašreizējās 
Covid-19 krīzes laikā jaunattīstības valstīs 
un reģionos varētu palielināties digitālo 
prasmju un iespēju atšķirības starp 
dzimumiem; uzsver, ka attiecībā uz 
sievietēm un meitenēm ir svarīgi veicināt 
digitālās prasmes, digitālo piekļūstamību 
un digitālo pieejamību kā instrumentus 
dzimumu līdztiesības panākšanai 
attīstības stratēģijās; uzsver, ka attīstības 
līdzekļi ir jāvirza uz sieviešu un 
meiteņu digitālās izglītības veicināšanu 
un atbalstu sieviešu vadītiem projektiem 
digitālajā nozarē, jo īpaši projektiem, kam 
ir sociāla ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka e-komercijai ir 
potenciāls savienot vairāk sieviešu 
uzņēmēju ar starptautiskajiem tirgiem; 
tomēr prasa Komisijai atbalstīt sievietes 
jaunu tehnoloģiju, piemēram, blokķēžu, 



PE693.630v01-00 30/36 AM\1232615LV.docx

LV

izmantošanā, jo tās vienādranga iezīmes, 
anonimitātes un efektivitātes dēļ var 
palīdzēt dažām sievietēm pārvarēt 
noteiktus diskriminējošus juridiskus un ar 
kultūru saistītus šķēršļus tirdzniecībai, 
uzlabot viņu piekļuvi finansējumam un 
palīdzēt viņām integrēties globālajās 
vērtības ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību pārbaudīt, 
vai trešo valstu tirgus dalībnieki, kas 
piedalās Savienības un dalībvalstu 
izsludinātajos publiskajos iepirkumos vai 
procedūrās, ievēro ES tiesību aktus 
cilvēktiesību jomā, jo īpaši attiecībā uz 
sieviešu diskrimināciju;

Or. it

Grozījums Nr. 56
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina, ka sievietes ar 
invaliditāti, etnisko un minoritāšu grupu 
sievietes, sievietes no dažādām 
sociālekonomiskajām vidēm, vecāka 
gadagājuma sievietes un sievietes lauku 
apvidos var saskarties ar sarežģījumiem 
digitālo pakalpojumu un saistītās 
infrastruktūras piekļūstamībā; uzsver, ka 
ir svarīgi visām dzimumu līdztiesības 
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aspekta integrēšanas iniciatīvām piemērot 
starpnozaru pieeju saistībā ar sieviešu 
piekļuves paplašināšanu digitālajiem 
pakalpojumiem un šo pakalpojumu 
izmantošanai, kā arī šādu starpnozaru 
pieeju attiecināt uz izglītību un 
nodarbinātību digitālajā ekonomikā un 
sabiedrībā; aicina dalībvalstis risināt 
jautājumu par visu neaizsargāto 
sabiedrības grupu digitālo atstumtību un 
darīt IKT izglītību šīm grupām pieejamu, 
pielāgojot mācīšanas metodes un 
grafikus, lai ņemtu vērā dažādos faktorus, 
kas nosaka sieviešu piekļuvi izglītībai;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b ar bažām norāda uz grūtībām, ar 
kurām sievietes saskaras daudzās 
pasaules valstīs, lai piekļūtu izglītībai, 
profesionālajai apmācībai un attiecīgi 
nodarbinātībai;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina, ka piekļuve 
finansējumam ir būtiska, lai izmantotu 
jaunās eksporta iespējas; uzsver, ka 
attiecībā uz finansējuma pieejamību 
sievietes uzņēmējas un sieviešu vadīti 
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uzņēmumi bieži saskaras ar šķēršļiem, kas 
saistīti ar dzimumu; prasa pēc iespējas 
atvieglot sieviešu uzņēmēju un sieviešu 
vadītu uzņēmumu piekļuvi finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu.

6. aicina Komisiju ar savu 
tirdzniecības politiku nodrošināt, ka 
sievietes netiek diskriminētas un ka viņu 
tiesības tiek pilnībā ievērotas visās ES 
tirdzniecības partnervalstīs, jo īpaši tajās, 
kurām tiek piešķirts prioritārs un 
preferenciāls režīms; prasa nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas nodrošināt, ka trešo valstu ES 
preferenciālās tirdzniecības partneri 
neapdraud un nepārkāpj ES iedzīvotāju 
pamattiesības.

Or. es

Grozījums Nr. 60
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības aspekta veicināšanai tās 
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izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu.

tirdzniecības un ieguldījumu politikā, 
izmantojot dialogu un labas prakses 
apmaiņu ar tirdzniecības partneriem, lai 
radītu vidi, kurā sievietēm ir pieejams 
pienācīgs darbs un patiesi vienāds 
atalgojums, un nodrošināt, ka par 
tirdzniecības politiku un sarunām atbildīgo 
ES iestāžu sekretariātiem ir zināšanas un 
tehniskās iespējas iekļaut noteikumos 
dzimumu līdztiesības aspektu.

Or. it

Grozījums Nr. 61
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu.

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu visā tirdzniecības 
sarunu un rīcībpolitiku izstrādes procesā, 
izveidojot dzimumu jautājumu 
kontaktpunktus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 6. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES 



PE693.630v01-00 34/36 AM\1232615LV.docx

LV

pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par 
tirdzniecības politiku un sarunām 
atbildīgo ES iestāžu sekretariātiem ir 
zināšanas un tehniskās iespējas iekļaut 
noteikumos dzimumu līdztiesības aspektu.

iestāžu sekretariātiem ir zināšanas un 
tehniskās spējas iekļaut dzimumu 
līdztiesības aspektu, lai nodrošinātu 
tirdzniecības politikas ilgtermiņa ilgtspēju 
un maksimāli palielinātu tās efektivitāti. 

Or. el

Grozījums Nr. 63
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu.

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību un atklāt 
piešķirto resursu apjomu dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu 

6. aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu resursu pieejamību dzimumu 
līdztiesības pamatvērtības veicināšanai tās 
izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā un nodrošināt, ka par tirdzniecības 
politiku un sarunām atbildīgajām ES 
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sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas iekļaut noteikumos dzimumu 
līdztiesības aspektu.

iestādēm ir zināšanas un tehniskās iespējas 
iekļaut noteikumos dzimumu līdztiesības 
aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž pārliecību — lai sasniegtu 
rezultātus, ir nepieciešama paraugprakses 
apmaiņa starp ES un tādām 
organizācijām, kas aktīvi darbojas 
sieviešu ekonomisko iespēju pētniecības 
un veicināšanas jomā, kā, piemēram, 
SDO, ITC, UNCTAD, Pasaules Banka, 
un tādu tīklu izveide, kuros iesaistītas 
akadēmiskās aprindas, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un citas 
ieinteresētās personas; šajā sakarībā 
uzsver arī parlamentu lomu; aicina 
Komisiju nodrošināt pietiekamu resursu 
pieejamību dzimumu līdztiesības 
pamatvērtības veicināšanai arī tās 
tirdzniecības un ieguldījumu politikā un 
nodrošināt, ka par tirdzniecības politiku 
un sarunām atbildīgo ES iestāžu 
sekretariātiem ir zināšanas un tehniskās 
iespējas dzimumu līdztiesības aspektu 
iekļaut visā tirdzniecības sarunu un 
rīcībpolitiku izstrādes procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata — lai sasniegtu mērķi, kas 
paredz veicināt dzimumu līdztiesību ar 
tirdzniecības politikas palīdzību, 
tirdzniecības politikai ir jānodrošina 
lielāka sieviešu loma sarunās par 
tirdzniecības nolīgumiem un to 
īstenošanā;

Or. it

Grozījums Nr. 67
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzinīgi vērtē ISO starptautiskā 
darbsemināra nolīgumu (ISO/IWA 34) 
par vispārējām definīcijām saistībā ar 
sieviešu uzņēmējdarbību (ar mērķi 
atvieglot politikas veidošanu, datu 
vākšanu un piekļuvi spēju veidošanai, 
finansējumam un tirgiem sieviešu 
ekonomisko iespēju nodrošināšanai);

Or. en


