
AM\663249LV.doc PE 388.442v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

18.4.2007 PE 388.442v01-00

GROZĪJUMI Nr. 1-61

Atzinuma projekts (PE 386.544v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
par reglamentējošiem noteikumiem, kā jaunajām sievietēm Eiropas Savienībā savienot 
ģimenes dzīvi un mācības
2006/2276(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 1
B.a apsvērums (jauns)

B.a tā kā izglītības sistēmā ir jāparedz novērst tos šķēršļus, kuri apgrūtina sieviešu un 
vīriešu līdztiesību, kā arī pilnīgas dzimumu līdztiesības veicināšanu;

Or. es

Grozījumu iesniedzaMarie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 2
C apsvērums

C. tā kā labas kvalitātes izglītības, mūžizglītības un apmācības iespējas ir svarīgas, lai 
jaunie vīrieši un sievietes spētu Eiropai sniegt tās zināšanas, kuras tai vajadzīgas gan 
nodarbinātības un tās pieauguma veicināšanas, gan paaudžu solidaritātes un 
demogrāfiskās atjaunošanās jomā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedzaUrszula Krupa

Grozījums Nr. 3
C apsvērums

C. tā kā labas kvalitātes izglītības un apmācības iespējas ir svarīgas, lai jaunie vīrieši un 
jaunās sievietes spētu Eiropai sniegt tās zināšanas, kuras tai vajadzīgas gan 
nodarbinātības un tās pieauguma veicināšanas, gan paaudžu solidaritātes un 
demogrāfiskās atjaunošanās jomā, un tā kā ir ļoti svarīga tādu ģimeņu pastāvēšana, 
kurās ir vairāku paaudžu locekļi, un tā kā tām ir galvenā loma nākamo paaudžu 
izglītības procesā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 4
E apsvērums

E. tā kā Eiropas nākotne ir atkarīga no tās spējas veicināt tādas sabiedrības veidošanos, 
kas ir labvēlīga attiecībā pret jauniem vīriešiem un sievietēm, un tādēļ vēlmei kļūt par 
māti vai tēvu vai rūpēm par atkarīgiem vecāka gadagājuma cilvēkiem vai invalīdiem
nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt izglītības vai profesijas izvēli vai kavēt to 
turpināšanu vai atsākšanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Filiz Husmenova

Grozījums Nr. 5
E.a apsvērums (jauns)

E.a tā kā vienlaicīga augstākās un profesionālās izglītības pastāvēšana ir viens no 
pamatnosacījumiem, kas sniedz patiesu piekļuvi darba tirgum, un ir viens no 
instrumentiem, kas paredzēts, lai nepieļautu nabadzību, kura īpaši skar sievietes, un 
izlīdzinātu vīriešu un sieviešu atalgojuma līmeni,

Or. bg
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 6
H apsvērums

H. tā kā vidējā mūža ilguma palielināšanās ietekmē paaudžu un ģimenes attiecības, 
palielinot to cilvēku skaitu, kas ir no kāda atkarīgi; tā kā turklāt ir ļoti svarīga tādu 
ģimeņu pastāvēšana, kurās ir vairāku paaudžu locekļi, un tā kā tām ir galvenā loma 
bērnu izglītības procesā un palīdzībā vecākiem, kuri studē un strādā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 7
J apsvērums

J. tā kā materiālās grūtības un visa veida diskriminācija bieži vien ir šķērslis sarežģītu 
mācību uzsākšanai vai turpināšanai īpaši tām jaunajām sievietēm un tiem jaunajiem 
vīriešiem, kas paralēli izglītības iegūšanai uzņēmušies ģimenes rūpes un, iespējams, 
arī darbu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 8
J apsvērums

J. tā kā materiālās grūtības bieži vien ir šķērslis sarežģītu mācību vai apmācības
uzsākšanai vai turpināšanai īpaši tām jaunajām sievietēm un tiem jaunajiem vīriešiem, 
kas paralēli izglītības iegūšanai vai apmācības periodā uzņēmušies ģimenes rūpes un, 
iespējams, arī strādā1 ;

Or. pl

  
1 Ziņojums Eurostudent 2005, „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Eiropā": 91 % no visiem 
studentiem Nīderladē strādā, Īrijā 69 % studentu strādā, Austrijā – 67 %, Vācijā – 66 %, Somijā – 65 %
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 9
K apsvērums

K. tā kā dalībvalstu pienākums nav ietekmēt individuālo izvēli uzņemties ģimenes 
pienākumus, tām vajadzētu radīt sociāli un ekonomiski labvēlīgu vidi jauniešiem, 
kuriem ir bērni vai kuru aprūpē ir atkarīgi vecāka gadagājuma cilvēki vai invalīdi;;

Or. es

Grozījumu iesniedza Filiz Husmenova

Grozījums Nr. 10
K apsvērums

K. tā kā dalībvalstu pienākums nav ietekmēt individuālo izvēli par bērnu radīšanu, tām 
vajadzētu radīt jaunajiem vecākiem sociāli un ekonomiski labvēlīgu vidi, lai risinātu
demogrāfiskās problēmas, ar kurām sastopas Eiropas Savienība;

Or. bg

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 11
L.a apsvērums (jauns)

L.a tā kā kontracepcijas līdzekļi kaitē sieviešu veselībai un auglībai, kā arī negatīvi 
ietekmē sieviešu gaidāmo bērnu veselību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 12
M apsvērums

M. tā kā sievietēm, kas galvenokārt aprūpē atkarīgas personas1 , ir daudz lielākas iespējas 
nekā vīriešiem pārtraukt mācības, tās pamest nepabeigtas vai nekad neatsākt, un tas 
nenovēršami noved pie faktiskas diskriminācijas attiecībā uz izglītības un 

  
1 Ziņojums Eurostudent 2005, „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Eiropā": attiecība starp 
studentēm un studentiem ar bērnu Latvijā ir 13,8 % pret 5,3 %, Īrijā – 12,1 5 pret 10,4 % un Austrijā – 11,5 % 
pret 10,2 %.
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mūžizglītības uzsākšanu un turpināšanu, kā arī pie nevienlīdzības starp vīriešiem un 
sievietēm darba tirgū;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 13
M.a apsvērums (jauns)

M.a tā kā, lai pilnībā īstenotu patiesas vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķi, sieviešu 
kopējā darba laika aprēķinā, kā arī vecuma pensijas tiesību aprēķinā ir jāiekļauj 
dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma laiks,

Or. pl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 14
O apsvērums

O. tā kā rūpes par ģimeni ietver īpašas vajadzības dažās jomās, īpaši attiecībā uz 
dzīvesvietu, uzraudzības pakalpojumiem, atkarīgu cilvēku aprūpes pakalpojumiem
un elastību, izvēloties mācību nodarbības;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 15
P.a apsvērums (jauns)

P.a tā kā mūsdienās ir aizvien vairāk cilvēku, kas dzīvo saskaņā ar alternatīvu ģimenes 
modeli, kurš neatbilst tādas tradicionālās ģimenes šūnas principam, atbilstīgi kuram 
kopā dzīvo bērni un viņu bioloģiskā māte un tēvs,

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 16
P.a apsvērums (jauns)

P.a tā kā nav gandrīz nekādas valstu un Eiropas līmeņa statistikas un rādītāju, kas 
ļautu parādīt jauniešu dzīves apstākļus mācību vai apmācības laikā līdz ar ģimenes 
pienākumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer un Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 17
-1. punkts

-1. uzsver, ka meiteņu un sieviešu izglītība un apmācība ir viņu cilvēktiesības un 
būtisks elements, kas ļauj pilnībā baudīt visas pārējās sociālās, ekonomiskās, 
kultūras un politiskās tiesības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 18
1. punkts

1. atgādina, ka turpmākās rekomendācijas attiecas uz jauniešiem (svītrojums) izglītības 
iegūšanas vai apmācības laikā un jauniešiem, kuri vēlas uzņemties rūpes par ģimeni 
maternitātes vai paternitātes gadījumā, vai arī, ja viņu aprūpē ir atkarīgi vecāka 
gadagājuma cilvēki;

Or. es

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
2.a punkts (jauns)

2.a uzsver, ka demogrāfiskā deficīta daļējs iemesls ir kontracepcijas līdzekļi, it īpaši 
hormonālie līdzekļi, kas kaitē sieviešu veselībai un auglībai, negatīvi ietekmējot šo 
sieviešu gaidāmo bērnu veselību;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 20
4. punkts

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis (svītrojums) radīt tādu politiku, kas ļautu 
saskaņot ģimenes dzīvi ar studijām augstskolā un kas mudinātu jauniešus uzņemties 
līdzsvarotas rūpes par ģimeni, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, kuras pamatā ir 
šie ģimenes pienākumi, un kas viņiem ļautu sniegt pēc iespējas lielāku ieguldījumu 
Eiropas attīstībā un konkurētspējā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 21
4. punkts

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis, domājot par bērniem un jaunatnei 
draudzīgāku sabiedrību, radīt tādu politiku, kas ļautu saskaņot ģimenes dzīvi ar 
studijām augstskolā un izglītību, (svītrojums) tādējādi palielinot viņu ieguldījumu 
Eiropas attīstībā un konkurētspējā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer un Raül Romeva i Rueda

Grozījums Nr. 22
4. punkts

4. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis, domājot par bērniem un jaunatnei 
draudzīgāku sabiedrību, radīt tādu politiku, kas ļautu saskaņot ģimenes dzīvi ar 
studijām augstskolā, tādējādi ļaujot jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm radīt 
tik bērnu, cik viņi vēlas, vienlaikus dodot savu ieguldījumu Eiropas attīstībā un 
konkurētspējā; atzīmē, ka izglītības un pētniecības nozarē ir vairāk sieviešu ar 
augstskolas diplomu (59 %) nekā vīriešu, taču viņu virzīšanas pa karjeras kāpnēm 
laika gaitā ievērojami samazinās: 43 % doktora grāda ieguvēju ir sievietes, taču 
tikai 15 % no viņām strādā atbilstīgā amatā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Astrid Lulling

Grozījums Nr. 23
5. punkts

5. mudina dalībvalstis labāk izpētīt situāciju, kādā šobrīd atrodas jaunatne, īpaši jaunās 
sievietes, kurām studiju vai apmācību laikā jāuzņemas rūpes par ģimeni, piedāvājot 
(svītrojums) viņu vajadzībām (svītrojums) pielāgotus līdzekļus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 24
5. punkts

5. mudina dalībvalstis labāk izpētīt situāciju, kādā šobrīd atrodas jaunatne, īpaši jaunās 
sievietes, kurām studiju vai apmācību laikā jāuzņemas arī rūpes par ģimeni, piedāvājot 
viņiem īpašu, viņu vajadzībām atbilstošu, sociālo palīdzību, kas ir neatkarīga no 
vecāku ienākumiem un tā, vai paralēli mācībām viņi veic arī profesionālu darbību 
(strādā);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 25
5. punkts

5. mudina dalībvalstis labāk izpētīt situāciju, kādā šobrīd atrodas jaunie vīrieši un 
sievietes, kam studiju vai apmācību laikā jāuzņemas arī rūpes par ģimeni, piedāvājot 
viņiem īpašu, viņu vajadzībām atbilstošu, sociālo palīdzību, neatkarīgi no tā, vai 
paralēli mācībām viņi veic arī profesionālu darbību (strādā);

Or. es
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Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 26
5. punkts

(neattiecas uz franču valodas versiju)

Or. pl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 27
5.a punkts (jauns)

5.a zinot, ka vairākumā gadījumu atkarīgas personas ir sieviešu aprūpē un ka tas 
apgrūtina šo sieviešu izglītības iegūšanu, mudina dalībvalstis izveidot sociālos 
dienestus, kas veicinātu personīgo neatkarību un būtu paredzēti atkarīgu cilvēku 
aprūpei;

Or. es

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 28
6. punkts

6. mudina dalībvalstis piešķirt „studentu veselības apdrošināšanu” un īpaši sociālo un 
medicīnisko nodrošinājumu tām personām, kuras ir studenta (es) aizbildnībā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 29
6. punkts

6. mudina dalībvalstis „studentu veselības apdrošināšanu” piešķirt bez maksas vai 
paredzēt to pēc iespējas pieejamāku, kā arī to piešķirt saistībā ar īpašu medicīnisku 
aprūpi, kas tiek sniegta personām, kuras ir studentu aizbildnībā;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 30
7.a punkts (jauns)

7.a aicina dalībvalstis samazināt vai atcelt to jaunu sieviešu un vīriešu aplikšanu 
ar nodokļiem, kuri mācās un strādā, un uzņemas ģimenes pienākumus vai atkarīgu 
cilvēku aprūpi;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 31
8.a punkts (jauns)

8.a atzinīgi vērtē Barselonas Eiropadomes secinājumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis 
tiek skaidri aicinātas līdz 2010. gadam ieviest bērnu uzraudzības struktūras vismaz 
90 % bērnu, kas ir vecumā no trim gadiem līdz obligāto skolas gaitu uzsākšanai, un 
vismaz 33 % bērnu, kas ir jaunāki par trim gadiem; pauž nožēlu par to, ka 
dalībvalstis vēl nav atbilstīgi rīkojušās;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 32
9. punkts

svītrots

Or. sv

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 33
9. punkts

9. mudina augstākās vai profesionālās izglītības iestādes savā infrastruktūrā veikt bērnu
uzraudzības pakalpojumus un aicina dalībvalstis atbalstīt šāda veida iniciatīvas;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 34
9. punkts

9. mudina augstākās vai profesionālās izglītības iestādes savā infrastruktūrā veikt bērnu 
uzraudzības pakalpojumus un aicina dalībvalstis atbalstīt šāda veida iniciatīvas; uzsver 
arī vecāko ģimenes locekļu (vecāku vecāku) nozīmi un viņu galveno lomu bērnu 
izglītības procesā un palīdzībā jaunajiem vecākiem, kuri studē un strādā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 35
9.a punkts (jauns)

9.a uzdod dalībvalstīm nodrošināt, lai visiem studentiem, kam ir bērni, būtu par 
pieņemamām cenām pieejami pašvaldību / valsts kvalitatīvi bērnudārzi;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 36
9.b punkts (jauns)

9.b uzdod dalībvalstīm nodrošināt, lai visiem studentiem, kam ir vecāki bērni, būtu par 
pieņemamām cenām pieejamas kvalitatīvas bērnu novietnes;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 37
9.c punkts (jauns)

9.c uzdod dalībvalstīm atbrīvot jauniešus, it īpaši jaunās sievietes, no 
pienākuma, kas viņām jāuzņemas galvenokārt saistībā ar atkarīgiem 
cilvēkiem, lai viņas varētu turpināt izglītību;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 38
10. punkts

10. aicina dalībvalstis sadarbībā ar augstākās vai profesionālās izglītības iestādēm veidot 
elastīgāku studiju darba grafiku, piemēram, piedāvājot tālmācību un iespēju izvēlēties 
nepilna laika studijas un ļaujot aizvien lielākam skaitam pieaugušo turpināt mācības 
saistībā ar mūžiglītību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 39
11. punkts

11. mudina dalībvalstis un augstākās vai profesionālās izglītības iestādes izmantot 
elastīgākas apmācības metodes, izmantojot jaunās tehnoloģijas, un studiju vai 
apmācības laikā ļaut tās izmantot visiem jauniešiem, īpaši tiem, kas uzņēmušies rūpes 
par ģimeni vai invalīdiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 40
12. punkts

12. aicina dalībvalstis un augstākās vai profesionālās izglītības iestādes nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminējošas iespējas turpināt un atsākt mācību 
procesu tām studentēm, kuras ir stāvoklī vai ir kļuvušas par jaunajām māmiņām, kā 
arī pastāvīgi ņemt vērā viņu vajadzības;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 41
13. punkts

13. aicina augstākās vai profesionālās izglītības iestāžu pasniedzējiem būt saprotošiem 
attiecībā uz to studentu īpašajām vajadzībām, kuri aprūpē cilvēkus, un, ja 
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nepieciešams, atbalstīt viņus, kā arī dot padomus, lai atvieglotu studiju atsākšanu, 
turpināšanu vai iesaistīšanos mācību procesos;

Or. es

Grozījumu iesniedza Astrid Lulling

Grozījums Nr. 42
14. punkts

14. aicina augstākās vai profesionālās izglītības iestādes, aprēķinot maksu par mācībām, 
ņemt vērā jauno vīriešu un sieviešu, kas uzņēmušies rūpes par ģimeni, finansiālās 
iespējas (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 43
14.a punkts (jauns)

14.a aicina dalībvalstis izveidot savas „sertifikācijas” sistēmas, kas ļautu noteikt 
augstākās un profesionālās izglītības iestādes, kuras sniedz iespējas apvienot 
mācību procesu ar ģimenes dzīvi, lai atvieglotu un veicinātu mācību turpināšanu vai 
atsākšanu personām, kuras ir uzņēmušās ģimenes pienākumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 44
14.b punkts (jauns)

14.b mudina darba devējus saistībā ar uzņēmumu sociālo atbildību piešķirt stipendijas, 
kuras varētu saņemt studenti (es), kas ir uzņēmušies ģimenes pienākumus, lai 
veicinātu jauno diplomu ieguvēju nodarbinātību;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 45
15. punkts

15. aicina dalībvalstis un sociālos darbiniekus veicināt un atvieglot mūžizglītību, cita 
starpā paredzot arī iespējamos bērna kopšanas atvaļinājumus, kā arī būt daudz 
elastīgākiem attiecībā uz darba apstākļiem, īpaši izmantojot jaunās tehnoloģijas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 46
15. punkts

15. aicina dalībvalstis un sociālos darbiniekus saistībā ar apmācību visas dzīves garumā 
paredzēt arī iespējamos bērna kopšanas atvaļinājumus, dzemdību atvaļinājumus vai 
atvaļinājumus personīgu iemeslu dēļ, lai nodrošinātu aprūpi atbilstīgā statusā un 
vecāka gadagājuma atkarīgiem cilvēkiem vai invalīdiem, kā arī būt daudz 
elastīgākiem attiecībā uz darba apstākļiem, īpaši izmantojot jaunās tehnoloģijas;

Or. es

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 47
15. punkts

15. aicina dalībvalstis un sociālos darbiniekus saistībā ar apmācību visas dzīves garumā 
paredzēt arī iespējamos bērna kopšanas atvaļinājumus, kā arī būt daudz elastīgākiem 
attiecībā uz darba apstākļiem, īpaši izmantojot jaunās tehnoloģijas; aicina 
dalībvalstis iekļaut sieviešu kopējā darba laika aprēķinā un vecuma pensijas tiesību 
aprēķinā arī dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, lai 
pilnībā īstenotu patiesas vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķi;,

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 48
15.a punkts (jauns)

15.a aicina dalībvalstis un augstākās vai profesionālās izglītības iestādes saglabāt sociālo 
palīdzību personām, kuras uzņemas ģimenes pienākumus sešu mēnešu laikā pēc 
mācību beigām, lai atvieglotu viņu profesionālo integrāciju darba tirgū;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 49
15.b punkts (jauns)

15.b prasa dalībvalstīm atcelt ierobežojumus personām veikt papildu apmaksātas 
darbības mācību vai apmācības, vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, ja summas 
nepārsniedz dalībvalstu noteiktās robežas, un prasa, lai šīm personām netiktu liegti 
ģimenes pabalsti, kas tām ļautu saglabāt saikni ar darba devēju, veicot uzticētos 
pienākumus mājās, un arī atvieglotu atgriešanos darba tirgū  pēc bērna kopšanas 
atvaļinājuma beigām; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 50
16. punkts

16. atgādina, ka pārsvarā tieši jaunās sievietes ir tās, kas uzņemas rūpes par atkarīgām 
personām. un tas rada nevienlīdzību starp jaunajiem vīriešiem un sievietēm izglītības 
un profesionālajā jomā; aicina dalībvalstis celt ģimenes dzīves vērtību iedzīvotāju acīs
un popularizēt tēva lomu, kā arī veicināt veiksmīgāku pienākumu sadali ģimenē studiju 
laikā un pēc mācību cikla beigām atbilstīgi vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzības 
principam;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 51
16. punkts

16. atgādina, ka pārsvarā tieši jaunās sievietes ir tās, kas uzņemas rūpes par atkarīgām 
personām. un tas rada nevienlīdzību starp jaunajiem vīriešiem un sievietēm izglītības 
un profesionālajā jomā; uzsver, ka vīriešu mājsaimniecības pienākumi  un bērnu un 
citu atkarīgu cilvēku aprūpes uzņemšanās ir pamatfaktors, lai jaunas sievietes 
varētu savienot savu mātes lomu ar mācībām; aicina dalībvalstis (svītrojums)
popularizēt tēva lomu, kā arī pienākumu sadali ģimenē arī studiju laikā, ievērojot 
vienlīdzīgu iespēju principus starp vīriešiem un sievietēm;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 52
16.a punkts (jauns)

16.a uzdod dalībvalstīm mainīt mātes statusa aizsardzības noteikumus, lai veicinātu 
vīriešu līdzdalību bērnu izglītībā;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 53
17. punkts

17. iesaka dalībvalstīm, Eiropas Padomei un Komisijai atklātās koordinācijas metodes un 
izglītības un sociālo lietu ministru sanāksmēs dalīties pozitīvā pieredzē par atbalstu 
studentiem (-ēm), kas uzņēmušies rūpes par ģimeni, kā arī ņemt vērā novatoriskas 
tehnoloģijas šajā jomā, kas tiek jau izmantotas dažās Eiropas valstīs;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 54
17.a punkts (jauns)

17.a iesaka dalībvalstīm ieviest pasākumus, lai atvieglotu sociālās palīdzības piešķiršanu 
un palielināšanu tiem studentiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri 
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aprūpē bērnus; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 55
18. punkts

18. iesaka Komisijai un dalībvalstīm, izstrādājot un īstenojot Kopienas un nacionālās 
izglītības programmas, ņemt vērā studentu, kas uzņēmušies rūpes par ģimeni, īpašo 
situāciju un vērš uzmanību uz to, cik svarīgi izglītības programmas izstrādāt tā, lai 
studentiem būtu iespējas saskaņot ģimenes dzīvi ar studijām; prasa, lai izglītības 
sistēmas būtu elastīgas ar mērķi pēc dzemdību atvaļinājuma nodrošināt mātēm 
iespējas turpināt studijas un no jauna iekļauties līmenī, kurā viņas bija pirms 
atvaļinājuma;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 56
19. punkts

19. aicina katru dalībvalsti izvērtēt, vai ieviešot reformas savā izglītības sistēmā, veicinot 
elastīgumu un pilnīgāku mācībām atvēlētā laika izmantošanu, tās varētu paātrināt
jaunatnes jauniešu aktīvas dzīves uzsākšanu, kā arī vēlmju par ģimeni īstenošanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Iratxe 
García Pérez

Grozījums Nr. 57
19. punkts

19. aicina katru dalībvalsti izvērtēt, vai ieviešot reformas savā izglītības sistēmā, veicinot 
elastīgumu un pilnīgāku mācībām atvēlētā laika izmantošanu, tās varētu paātrināt 
jaunatnes emancipāciju un ekonomiski aktīvas dzīves uzsākšanu, kā arī vēlmju kļūt 
par māti un tēvu īstenošanu;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 58
19.a punkts (jauns)

19.a mudina EUROSTAT un dalībvalstis pielāgot esošos rādītājus, lai apkopotu datus, 
kas ļautu valstu un Eiropas līmenī noteikt, no vienas puses, to studentu un studenšu 
skaitu, kuriem ir ģimenes pienākumi, kā arī viņu dzīves apstākļus, un noteikt, no 
otras puses, kā ģimenes pienākumi ietekmē studiju pārtraukšanu, it īpaši attiecībā 
uz jaunām sievietēm;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 59
19.a punkts (jauns)

19.a atgādina, ka jauno sieviešu motivāciju apvienot mācības ar mātes pienākumiem var 
mazināt arī tas, ka viņas baidās no turpmākas diskriminācijas savā profesionālajā 
dzīvē; uzdod dalībvalstīm cīnīties pret diskrimināciju, ko darba devēji īsteno pret 
ģimenes mātēm gan attiecībā uz pieņemšanu darbā, gan paaugstināšanu amatā;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Filiz Husmenova

Grozījums Nr. 60
20.a punkts (jauns)

20.a aicina zinātnieku un akadēmiskās aprindas veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu tām sievietēm un vīriešiem, kuri ir uzņēmušies ģimenes pienākumus, 
vienlīdzīgu pieeju zinātniskai un / vai pētnieciskai karjerai, mudināt šīs sievietes un 
vīriešus izvēlēties šādu karjeru un palikt zinātnieku aprindās;

Or. bg

Grozījumu iesniedza Filiz Husmenova

Grozījums Nr. 61
20.b punkts (jauns)

20.a aicina dalībvalstis turpināt pielikt pūles, lai attīstītu un izplatītu profesionālo 
izglītību, kas ir paredzēta cilvēkiem ar ģimenes pienākumiem vai cilvēkiem, kuri nāk 
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no nelabvēlīgām vai minoritāšu grupām, lai viņi varētu ilgstoši izvairīties no 
bezdarba un viņiem tiktu nodrošināta vienlīdzīga pieeja darba tirgum;

Or. bg


