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Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 14
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Turint mintyje Lisabonoje užsibrėžtą 
tikslą − iki 2010 m. užtikrinti didesnį kaip 
60 proc. moterų užimtumo lygį − ir tai, kad 
rinkos segregacijos laipsnis yra vis dar 
aukštas, būtina skatinti jaunų moterų 
karjeros pasirinkimo įvairovę, sudaryti 
daugiau visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi galimybių, ypač informacijos 
technologijų srityje, ir užtikrinti moterų 
dalyvavimą visuose švietimo ir mokymo 
lygmenyse.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 15
24 konstatuojamoji dalis

(24) Visuose savo veiksmuose Bendrija 
privalo šalinti nelygybes ir skatinti lygybę 
tarp vyrų ir moterų, kaip numatyta Sutarties 
3 straipsnyje.

(24) Visuose savo veiksmuose Bendrija
privalo šalinti nelygybes ir skatinti lygybę 
tarp vyrų ir moterų, kaip numatyta Sutarties 
3 straipsnyje. Ji turi veikti siekdama didinti 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje laipsnį.
Be to, moterims reikia sudaryti daugiau 
galimybių dirbti atsakingose srityse ir eiti 
atsakingas pareigas. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 16
1 straipsnio 2 dalis

2. Bendras Integruotosios programos tikslas 
yra pasitelkiant visą gyvenimą trunkantį 
mokymąsi prisidėti prie Bendrijos, kaip 
pažangios žinių visuomenės su subalansuotu 
ekonominiu augimu, turinčios daugiau ir 
geresnių darbo vietų bei didesnę socialinę 
darną, plėtros, užtikrinant ateities kartoms 
gerą aplinkos apsaugą. Ypač ja siekiama 
puoselėti keitimąsi, bendradarbiavimą ir 
mobilumą tarp švietimo ir mokymo sistemų 
Bendrijoje, kad jos taptų pasaulinės kokybės 
orientyru.

2. Bendras Integruotosios programos tikslas 
yra stiprinti Europos visuomenės supratimą 
apie tai, kad mūsų žinios nuolat tobulėja ir 
gilėja. Tik pasitelkiant visą gyvenimą 
trunkantį mokymąsi galima pasiekti 
Bendrijos, kaip pažangios žinių visuomenės 
su subalansuotu ekonominiu augimu, 
turinčios daugiau ir geresnių darbo vietų bei 
didesnę socialinę darną, plėtros, užtikrinant 
ateities kartoms gerą aplinkos apsaugą. 
Ypatingai ji siekia puoselėti keitimąsi, 
bendradarbiavimą ir mobilumą tarp švietimo 
ir mokymo sistemų Bendrijoje, kad jos taptų 
pasaulinės kokybės orientyru.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 17
1 straipsnio 3 dalies c punktas

c) padidinti visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi indėlį į asmens savirealizaciją, 
socialinę darną, aktyvų pilietiškumą, lyčių 
lygybę ir žmonių su specialiais poreikiais 
dalyvavimą;

(c) padidinti visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi indėlį į asmens savirealizaciją, 
socialinę darną, aktyvų pilietiškumą, lyčių 
lygybę šalinant socialinius lyčių stereotipus
ir žmonių su specialiais poreikiais 
dalyvavimą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 18
1 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) sudaryti galimybes visiems gyventojams 
naudotis visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi sistema imantis specialių 
priemonių, skirtų nepalankiausioje 
padėtyje esantiems gyventojams, pvz., 
vienišiems tėvams, motinystės ar tėvystės 
atostogų išėjusiems asmenims, imigrantams 
ir atokiose ar kaimo vietovėse bei skurdžiai 
gyvenantiems moterims ir vyrams; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 19
1 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) sudaryti galimybes visiems gyventojams 
naudotis visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi sistema imantis specialių 
priemonių, skirtų nepalankiausioje 
padėtyje esantiems gyventojams, pvz., 
vienišiems tėvams, imigrantams ir atokiose 
vietovėse ar skurdžiai gyvenantiems vyrams 
ir moterims;
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 20
1 straipsnio 3 dalies e punktas

e) prisidėti prie gausesnio visų amžiaus 
grupių žmonių dalyvavimo visą gyvenimą 
trunkančiame mokymesi;

e) prisidėti prie gausesnio visų amžiaus 
grupių žmonių dalyvavimo visą gyvenimą 
trunkančiame mokymesi, ypač didelį dėmesį 
kreipiant į prieigos prie rinkos požiūriu 
nepalankiausioje padėtyje esančią 
gyventojų dalį, ypač moteris;

Or. es

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 21
1 straipsnio 3 dalies ia punktas (naujas)

ia) visuose Europos švietimo ir mokymo 
sektoriuose užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą ir lygų moterų ir vyrų 
dalyvavimą.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 22
12 straipsnio d punktas

d) skatindama vyrų ir moterų lygybę ir
prisidėdama prie kovos su diskriminacija dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos.

d) prisidėdama prie kovos su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 23
12 straipsnio da punktas (naujas)

da) skatinti vyrų ir moterų lygybę, didinti 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje laipsnį, 
sudaryti joms daugiau galimybių dirbti 
atsakingose srityse ir eiti atsakingas 
pareigas bei šalinti socialinius lyčių 
stereotipus.

Or. es

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 24
32 straipsnio a punktas

a) besimokantiesiems suaugusiųjų švietime; a) besimokantiesiems suaugusiųjų švietime, 
didelį dėmesį kreipiant į jokios 
kvalifikacijos neturinčią gyventojų dalį, 
ypač moteris;

Or. es


