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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 1
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi švietimo sistema turi apimti ir kliūčių, trukdančių veiksmingai užtikrinti 
moterų ir vyrų lygybę, pašalinimą bei visiškos lyčių lygybės skatinimą,

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 2
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi galimybė naudotis kokybiška švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir mokymo 
sistema yra esminis dalykas jaunimui, vyrams ir moterims, kad jie galėtų suteikti 
Europai naujų gebėjimų, kurių taip trūksta, skatintų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos 
augimą bei suvienytų kartas ir atnaujintų gyventojų populiaciją,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi galimybė naudotis kokybiška švietimo ir mokymo sistema yra esminis 
dalykas jaunimui, vyrams ir moterims, kad jie galėtų suteikti Europai naujų gebėjimų, 
kurių taip trūksta, skatintų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą bei suvienytų 
kartas ir atnaujintų gyventojų populiaciją, ir kadangi iš keleto kartų atstovų sudarytos
šeimos atlieka svarbų vaidmenį ateities kartų švietime,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 4
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi Europos ateitis priklauso nuo jos sugebėjimo kurti vaikams ir jaunimui, 
vyrams ir moterims, atvirą visuomenę, todėl joje motinystė arba tėvystė, 
nesavarankiškų senyvo amžiaus žmonių arba žmonių su negalia priežiūra neturėtų 
versti atsisakyti studijų arba profesinės veiklos ar sudaryti joms kliūčių toliau jas tęsti 
ar vėl pradėti iš naujo,

Or. es

Pakeitimą pateikė Filiz Husmenova

Pakeitimas 5
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi aukštasis mokslas ir profesinis mokymas yra viena iš pagrindinių sąlygų, 
sudarančių galimybę realiai dalyvauti darbo rinkoje, bei viena iš priemonių, skirtų 
užkirsti kelią skurdui, su kuriuo ypač susiduria moterys, bei suvienodinti vyrų ir 
moterų darbo užmokestį,

Or. bg



AM\663249LT.doc 3/19 PE 388.442v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 6
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi padidėjusi gyvenimo trukmė turi įtakos kartų ir šeimos santykiams, todėl vis 
didėja nesavarankiškų žmonių skaičius; be to kadangi iš keleto kartų atstovų 
sudarytos šeimos atlieka svarbų vaidmenį vaikų auklėjime bei teikiant pagalbą 
studijuojantiems ir dirbantiems tėvams,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 7
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi dėl materialinių problemų ir įvairaus pobūdžio diskriminacijos sunkiau 
pradėti studijas ir studijuoti ir kadangi šie sunkumai ypač slegia jaunus žmones, kurie 
studijuodami turi ir šeiminių, ir profesinių įsipareigojimų,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 8
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi dėl materialinių problemų sunkiau pradėti studijas ir studijuoti arba mokytis
ir kadangi šie sunkumai ypač slegia jaunus žmones, kurie studijuodami arba 
mokydamiesi turi ir šeiminių, ir profesinių įsipareigojimų1,

Or. pl

  
1 2005 m. EUROSTUDENT ataskaita „Studentų gyvenimo socialinės ir ekonominės sąlygos Europoje“. 
Nyderlanduose 91 proc. visų studentų dirba, Airijoje – 69 proc., Austrijoje – 67 proc., Vokietijoje – 66 proc., 
Suomijoje – 65 proc.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 9
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi net jei valstybės narės ir neturi turėti įtakos individualiam apsisprendimui 
prisiimti šeiminius įsipareigojimus, vis dėlto jos turėtų sukurti palankią socialinę ir 
ekonominę (išbraukta) aplinką jauniems žmonėms, prižiūrintiems vaikus, 
priklausomus senyvo amžiaus asmenis ar asmenis su negalia,

Or. es

Pakeitimą pateikė Filiz Husmenova

Pakeitimas 10
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi net jei valstybės narės ir neturi turėti įtakos individualiam apsisprendimui 
turėti ar neturėti vaikų, vis dėlto, atsižvelgdamos į demografinius iššūkius, su kuriais 
susiduria Europos Sąjunga, jos turėtų sukurti socialinę ir ekonominę jauniems 
tėvams palankią aplinką, 

Or. bg

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 11
La konstatuojamoji dalis (nauja)

La. kadangi kontracepcijos priemonės yra žalingos moters sveikatai ir vaisingumui ir
turi neigiamų padarinių jų būsimiems vaikams,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 12
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi moterys, kurioms dažniausiai tenka prižiūrėti nesavarankiškus asmenis1, yra 
labiau nei vyrai linkusios nebetęsti studijų, jas nutraukti arba niekada nebegrįžti 
studijuoti, todėl susidaro neišvengiama faktinė diskriminacija, joms siekiant pradėti 
studijas ir jas tęsti ir mokytis visą gyvenimą, taip pat atsiranda vyrų ir moterų 
nelygybė profesiniame gyvenime,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 13
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi, siekiant visiškai įgyvendinti tikros vyrų ir moterų lygybės tikslą, 
skaičiuojant bendrą darbo stažą ir senatvės pensijai gauti reikiamą darbo stažą
būtina įskaičiuoti motinystės ir tėvystės atostogas,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 14
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi turint šeiminių įsipareigojimų atsiranda specialių poreikių kai kuriose srityse, 
pavyzdžiui, apsirūpinti būstu, gauti priežiūros paslaugas, nesavarankiškų asmenų 
slaugos paslaugas ir lankstų paskaitų lankymo grafiką,

Or. es

  
1 2005 m. EUROSTUDENT ataskaita „Studentų gyvenimo socialinės ir ekonominės sąlygos Europoje“. 
Latvijoje 13,8 proc. studenčių ir 5,3 proc. studentų turi vieną vaiką, Airijoje 12,1 proc. studenčių ir 10,4 proc. 
studentų, Austrijoje 11,5 proc. studenčių ir 10,1 proc. studentų.
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 15
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi šiais laikais vis daugiau asmenų gyvena vadovaudamiesi alternatyviais 
šeimos modeliais, neatitinkančiais tradicinės šeimos schemos, kurią sudaro kartu 
gyvenantys biologiniai motina, tėvas ir vaikai,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 16
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi nacionaliniu ir Europos lygmeniu praktiškai nėra statistikos ir rodiklių, 
kurie leistų apibrėžti jaunų žmonių, turinčių šeiminių įsipareigojimų, gyvenimo 
sąlygas studijų arba mokymosi metu,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 17
–1 punktas

–1. pabrėžia, kad mergaičių ir moterų švietimas ir mokslas yra žmogaus teisė bei 
esminis dalykas, suteikiantis galimybę naudotis visomis kitomis socialinėmis, 
ekonominėmis, kultūrinėmis ir politinėmis teisėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 18
1 punktas

1. primena, kad pateikti pasiūlymai skirti jauniems žmonėms, (išbraukta) kurie 
studijuodami ar mokydamiesi turi ir ketina turėti šeiminių įsipareigojimų, susijusių su 
motinyste ar tėvyste, arba su priklausomų senyvo amžiaus asmenų ar asmenų su 
negalia priežiūra;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
2a punktas (naujas)

2a. pabrėžia, kad demografinis deficitas iš dalies yra kontraceptinių, ypač hormoninių, 
priemonių, kurios kenkia moterų sveikatai ir mažina jų vaisingumą bei neigiamai 
veikia jų būsimų vaikų sveikatą, padarinys;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 20
4 punktas

4. skatina Komisiją ir valstybes nares (išbraukta) vykdyti politiką, palankią studijų ir 
šeiminio gyvenimo derinimui, kuri skatintų jaunus žmones prisiimti subalansuotus 
šeiminius įsipareigojimus, vengiant bet kokio pobūdžio diskriminacijos šių 
įsipareigojimų pagrindu, ir kuri leistų labiau pabrėžti vaidmenį, kuris jiems tenka 
skatinant Europos ekonomikos augimą ir konkurencingumą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 21
4 punktas

4. skatina Komisiją ir valstybes nares įsipareigoti imtis priemonių, kad visuomenė taptų 
atviresnė vaikams ir jaunimui, vykdyti politiką, palankią studijų, mokymosi ir 
šeiminio gyvenimo derinimui, (išbraukta) pabrėžiant ypatingą jų vaidmenį, kuris 
jiems tenka skatinant Europos ekonomikos augimą ir konkurencingumą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 22
4 punktas

4. skatina Komisiją ir valstybes nares įsipareigoti imtis priemonių, kad visuomenė taptų 
atviresnė vaikams ir jaunimui, vykdyti politiką, palankią studijų ir šeiminio gyvenimo 
derinimui; atkreipia dėmesį į tai, kad švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose 
diplomus gauna daugiau moterų nei vyrų (59 proc.), tačiau jų gretos, kylant 
karjeros laiptais, laipsniškai mažėja: moterys sudaro 43 proc. daktaro laipsnį ir tik 
15 proc. profesoriaus mokslo vardą turinčių asmenų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 23
5 punktas

5. skatina valstybes nares labiau įsigilinti į jaunų žmonių padėtį, ypač į jaunų moterų, 
kurios studijuodamos ar besimokydamos turi šeiminių įsipareigojimų, suteikti joms 
būtinas, poreikius atitinkančias priemones (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 24
5 punktas

5. skatina valstybes nares labiau įsigilinti į jaunų žmonių padėtį, ypač į jaunų moterų, 
kurios studijuodamos ar besimokydamos turi šeiminių įsipareigojimų, skirti jiems 
specialią socialinę paramą, atitinkančią jų poreikius ir nepriklausomą nuo jų pajamų 
bei to, ar jie studijuodami dirba, ar nedirba;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 25
5 punktas

5. skatina valstybes nares labiau įsigilinti į jaunų žmonių, vyrų ir moterų, padėtį, ypač į 
jaunų moterų, kurios studijuodamos ar besimokydamos turi šeiminių įsipareigojimų, 
skirti jiems specialią socialinę paramą, atitinkančią jų poreikius ir nepriklausomą nuo 
to, ar jie studijuodami dirba, ar nedirba;

Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 26
5 punktas

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 27
5a punktas (naujas)

5a. turint galvoje tai, kad dažniausiai atsakomybė už priklausomų asmenų priežiūrą
tenka moterims ir dėl to jų studijos dar labiau apsunkinamos, ragina valstybes nares 
sukurti asmenų savarankiškumo skatinimo bei priklausomų asmenų slaugos 
socialines paslaugas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 28
6 punktas

6. skatina valstybes nares užtikrinti studentų draudimą, ypač socialinį ir medicininį, 
kuris galėtų apimti ir nuo studento (-ės) priklausomus asmenis;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 29
6 punktas

6. skatina valstybes nares imtis reikalingų priemonių, kad studentų draudimas būtų 
nemokamas arba kuo pigesnis ir apimtų nuo studento (-ės) priklausančio asmens 
specialų medicininį gydymą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 30
7a punktas (naujas)

7a. ragina valstybes nares sumažinti arba panaikinti mokesčius jauniems žmonėms, 
vyrams ir moterims, kurie studijuodami arba mokydamiesi bei vykdydami savo 
profesinę veiklą prisiima šeiminius įsipareigojimus arba įsipareigojimus 
priklausomiems asmenims;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 31
8a punktas (naujas)

8a. džiaugiasi Barselonos Vadovų Tarybos išvadomis, kuriose valstybės narės 
primygtinai raginamos iki 2010 metų įkurti vaikų priežiūros struktūras bent 90 proc. 
vaikų nuo 3 m. iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir bent 33 proc. vaikų iki 3 m.; 
apgailestauja, kad valstybės narės kol kas šio raginimo nesilaiko taip, kaip reikėtų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 32
9 punktas

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 33
9 punktas

9. skatina aukštojo ar profesinio mokymo įstaigas pradėti teikti savo infrastruktūrose 
vaikų priežiūros paslaugas ir ragina valstybes nares paremti tokias iniciatyvas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 34
9 punktas

9. skatina aukštojo ar profesinio mokymo įstaigas pradėti teikti savo infrastruktūrose 
priežiūros paslaugas ir ragina valstybes nares paremti tokias iniciatyvas; taip pat 
pabrėžia vyresniųjų šeimos narių ir jų vaidmens svarbą vaikų auklėjime bei teikiant 
pagalbą studijuojantiems ir dirbantiems tėvams;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 35
9a punktas (naujas)

9a. skatina valstybes nares užtikrinti, kad visi vaikų turintys studentai už priimtiną 
kainą galėtų naudotis geros kokybės savivaldybės arba valstybinių vaikų lopšelių
paslaugomis;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 36
9b punktas (naujas)

9b. skatina valstybes nares užtikrinti, kad visi vyresnių vaikų turintys studentai už 
priimtiną kainą galėtų naudotis geros kokybės darželių paslaugomis;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 37
9c punktas (naujas)

9c. skatina valstybes nares palengvinti jaunų žmonių, ypač jaunų moterų, atsakomybę, 
daugiausia susijusią su priklausomais asmenimis, kad jie galėtų tęsti studijas;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 38
10 punktas

10. ragina valstybes nares kartu su aukštojo ar profesinio mokymo įstaigomis pasiūlyti 
lankstesnį paskaitų grafiką, pavyzdžiui, padidinti nuotolinio mokymo pasiūlą ir 
galimybę studijuoti ne visą dieną, bei sudaryti galimybę didesniam būriui
suaugusiųjų tęsti mokslus pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 39
11 punktas

11. skatina valstybes nares ir aukštojo ar profesinio mokymo įstaigas labiau išnaudoti 
lanksčias mokymo priemones, kurias siūlo naujos technologijos, ir sudaryti galimybes, 
kad jomis galėtų pasinaudoti visi jauni studijuojantys ar besimokantys žmonės, o ypač 
tie, kurie turi šeiminių įsipareigojimų arba įsipareigojimų asmenims su negalia;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 40
12 punktas

12. skatina valstybes nares ir aukštojo ar profesinio mokymo įstaigas užtikrinti vienodą 
požiūrį ir nediskriminavimą priimant studijuoti, tęsiant studijas ir į jas sugrįžtant 
nėščioms studentėms ir mažų vaikų turinčioms motinoms bei atsižvelgti į jų 
poreikius;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 41
13 punktas

13. skatina aukštojo ar profesinio mokymo įstaigas imtis tinkamų priemonių, kad 
dėstytojai ar profesinio rengimo specialistai atkreiptų dėmesį į ypatingus šių studentų, 
prižiūrinčių kitus asmenis, poreikius ir prireikus jiems patartų ir suteiktų konsultacijų, 
kaip jie galėtų lengviau įstoti, tęsti studijas ar mokslą ir integruotis į aukštojo ar 
profesinio mokymo sistemą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 42
14 punktas

14. ragina aukštojo ar profesinio mokymo įstaigas atkreipti dėmesį į jaunų žmonių, 
turinčių šeiminių įsipareigojimų, finansinę padėtį, skaičiuojant mokymosi išlaidas
(išbraukta);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 43
14a punktas (naujas)

14a. ragina valstybes nares įvesti nacionalinę „sertifikavimo“ sistemą, leisiančią 
nustatyti aukštojo arba profesinio mokymo įstaigas, suteikiančias galimybių
suderinti studijas su šeiminiu gyvenimu, taip siekiant palengvinti ir paskatinti 
asmenis, turinčius šeiminių įsipareigojimų, tęsti ar iš naujo pradėti studijas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 44
14b punktas (naujas)

14b. skatina darbdavius, vadovaujantis socialine įmonių atsakomybe ir siekiant pagerinti 
jaunų diplomuotų žmonių užimtumą, skirti studijų stipendijas, kurias galėtų gauti ir 
studentai (-ės), turintys (-čios) šeiminių įsipareigojimų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 45
15 punktas

15. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius skatinti ir palengvinti visą gyvenimą 
trunkantį mokymąsi, be to, numatyti galimybę gauti tėvystės atostogas, taip pat dar 
lankstesnes darbo sąlygas, ypač panaudojant naujas technologijas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 46
15 punktas

15. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
srityje numatyti, be kitų, galimybę gauti tėvystės arba motinystės atostogas, arba 
nemokamas atostogas, skirtas priklausomų asmenų ir asmenų su negalia globai ir 
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priežiūrai, taip pat dar lankstesnes darbo sąlygas, ypač panaudojant naujas 
technologijas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 47
15 punktas

15. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
srityje numatyti, be kitų, galimybę gauti tėvystės atostogas, taip pat dar lankstesnes 
darbo sąlygas, ypač panaudojant naujas technologijas; taip pat, siekiant visiškai
įgyvendinti tikros vyrų ir moterų lygybės tikslą, ragina valstybes nares, skaičiuojant 
bendrą moterų darbo stažą ir senatvės pensijai gauti reikiamą darbo stažą, 
įskaičiuoti motinystės ir tėvystės atostogas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 48
15a punktas (naujas)

15a. ragina valstybes nares ir aukštojo bei profesinio mokymo įstaigas šešis mėnesius po 
studijų baigimo tęsti socialinės paramos asmenims, prisiimantiems šeiminių 
įsipareigojimų, teikimą, siekiant palengvinti jų profesinę integraciją į darbo rinką;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 49
15b punktas (naujas)

15b. ragina valstybes nares panaikinti apribojimus dirbti papildomą darbą 
studijuojantiems ar besimokantiems, taip pat išėjusiems tėvystės (motinystės) 
atostogų asmenims, kuomet sumos neviršija valstybių narių nustatytų ribų,
neatimant teisės gauti šeimos pašalpas, nes taip, atlikdami jiems pavestą darbą 
namuose, šie asmenys galėtų palaikyti ryšį su darbdaviu ir tai palengvintų jų 
sugrįžimą į darbo rinką pasibaigus tėvystės (motinystės) atostogoms;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 50
16 punktas

16. primena, kad dažniausiai jaunoms moterims tenkanti atsakomybė už priklausomus 
asmenis yra diskriminacijos tarp vyrų ir moterų pagrindas švietimo ir profesiniame 
lygmenyje; todėl ragina valstybes nares suteikti didesnę vertę šeiminiam gyvenimui ir 
skatinti tėvų vaidmenį šeimose, taip pat geresnį šeiminio gyvenimo įsipareigojimų 
pasidalijimą, įskaitant ir studijų laikotarpį bei studijoms pasibaigus, kuriuo remiantis 
atsirastų lygios galimybės vyrams ir moterims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 51
16 punktas

16. primena, kad dažniausiai jaunoms moterims tenkanti atsakomybė už priklausomus 
asmenis yra diskriminacijos tarp vyrų ir moterų pagrindas švietimo ir profesiniame 
lygmenyje; pabrėžia, kad vyrų atsakomybės stiprinimas namų ruošos bei vaikų ir 
kitų priklausomų asmenų priežiūros srityje yra pagrindinis elementas, galintis 
padėti jaunoms moterims geriau suderinti motinos vaidmenį ir studijas; todėl ragina 
valstybes nares (išbraukta) skatinti tėvų vaidmenį šeimose, taip pat geresnį šeiminio 
gyvenimo įsipareigojimų pasidalijimą, įskaitant ir studijų laikotarpį, kuriuo remiantis 
atsirastų lygios galimybės vyrams ir moterims;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 52
16a punktas (naujas)

16a. skatina valstybes nares persvarstyti nuostatas, reglamentuojančias motinystės 
apsaugą, siekiant paskatinti vyrus dalyvauti vaikų auklėjime;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 53
17 punktas

17. rekomenduoja valstybėms narėms, Tarybai ir Komisijai, įgyvendinant atviro 
koordinavimo metodą ir švietimo ir socialinių reikalų ministrų susitikimų metu, 
dalytis gerąja patirtimi, sukaupta remiant šeiminių įsipareigojimų turinčius studentus, 
taip pat atsižvelgti į kai kuriose Europos šalyse šioje srityje taikomas naujas 
priemones;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 54
17a punktas (naujas)

17a. rekomenduoja valstybėms narėms imtis priemonių, palengvinančių socialinės 
paramos teikimą arba išplėtimą vaikus auginantiems studentams iš trečiųjų šalių;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 55
18 punktas

18. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms, rengiant Bendrijos ir nacionalines 
švietimo programas, atsižvelgti į ypatingą šeiminių įsipareigojimų turinčių studentų 
padėtį ir atkreipia dėmesį tai, kaip svarbu numatyti šiose programose bendrai 
įgyvendinamus veiksmus, kurie padėtų derinti studijas ir šeiminį gyvenimą; ragina 
užtikrinti, kad švietimo sistemos būtų lanksčios ir garantuotų, jog po motinystės 
atostogų motina galėtų tęsti studijas ir būtų grąžinta į tą patį studijų lygį, kuriame ji 
buvo iki atostogų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 56
19 punktas

19. ragina valstybes nares, remiantis nacionaline padėtimi, įvertinti, ar švietimo sistemų 
reforma, skatinanti didesnį lankstumą ir geresnį studijų laiko valdymą, sudarytų 
sąlygas jaunų žmonių (išbraukta) įtraukimui į aktyvų gyvenimą, taip pat šeiminių 
ketinimų įgyvendinimui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 57
19 punktas

19. ragina valstybes nares, remiantis nacionaline padėtimi, įvertinti, ar švietimo sistemų 
reforma, skatinanti didesnį lankstumą ir geresnį studijų laiko valdymą, sudarytų 
sąlygas jaunų žmonių emancipacijai ir jų įtraukimui į profesinę veiklą, taip pat 
motinystės ir tėvystės ketinimų įgyvendinimui;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 58
19a punktas (naujas)

19a. skatina EUROSTATĄ ir valstybes nares suvienodinti naudojamus rodiklius, 
siekiant surinkti duomenis, leidžiančius nacionaliniu ir Europos lygmeniu nustatyti, 
pirma, studentų ir studenčių, turinčių šeiminių įsipareigojimų, skaičių bei jų 
gyvenimo sąlygas ir, antra, kokia apimtimi šeiminiai įsipareigojimai lemia studijų 
nutraukimą, ypač kalbant apie jaunas moteris;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 59
19a punktas (naujas)

19a. primena, kad jaunų moterų motyvacija suderinti studijas ir motinystę taip pat gali 
būti susilpninta dėl to, kad jos bijo ateityje patirti diskriminaciją profesinėje 
veikloje; todėl skatina valstybes nares kovoti su darbdavių vykdoma motinų 
diskriminacija tiek priimant jas į darbą, tiek ir suteikiant joms aukštesnes pareigas;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Filiz Husmenova

Pakeitimas 60
20a punktas (naujas)

20a. ragina mokslo įstaigas ir universitetus imtis tinkamų priemonių, kad vyrams ir 
moterims, turintiems šeiminių įsipareigojimų, būtų garantuotos lygios teisės siekti 
mokslininko ir / arba mokslo darbuotojo karjeros, skatinti juos pasirinkti tokią 
karjerą ir išlaikyti juos mokslo aplinkoje;

Or. bg

Pakeitimą pateikė Filiz Husmenova

Pakeitimas 61
20b punktas (naujas)

20b. ragina valstybes nares ir toliau dėti pastangas vystant ir plėtojant profesinį mokymą, 
skirtą marginalų ir mažumų grupių asmenims, turintiems šeiminių įsipareigojimų, 
kad jie išvengtų ilgalaikio nedarbo ir kad jiems būtų užtikrintas dalyvavimas darbo 
rinkoje lygiomis teisėmis;

Or. bg
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