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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 1
6a (nauja) nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Moterų ir vyrų lygių galimybių patariamąjį komitetą ir jo nuomonę 
dėl darbo užmokesčio skirtumo, priimtą 2007 m. kovo 22 d.,

Or. en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 2
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi siekiant skatinti moterų patekimą į darbo rinką, grįžimą į ją ir buvimą joje 
būtina, kad moterys ir vyrai derintų profesinį, šeiminį ir asmeninį gyvenimą; kadangi 
už vaikus yra vienodai atsakingi abu tėvai,

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa
Pakeitimas 3
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 4
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi susiskaidymas švietimo srityje, (išbraukta) lyčių stereotipai renkantis studijų 
sritį ir merginų bei jaunų moterų diskriminacija vis dar paplitę ir lyginamuoju požiūriu 
neigiamai veikia moterų padėtį tam tikruose darbo rinkos sektoriuose, ypač tuose, kurie 
susiję su aukštosiomis technologijomis,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 5
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi susiskaidymas švietimo srityje ir lyčių stereotipai renkantis studijų sritį vis 
dar paplitę ir lyginamuoju požiūriu neigiamai veikia moterų padėtį tam tikruose darbo 
rinkos sektoriuose, ypač tuose, kurie susiję su aukštosiomis technologijomis, mokslu, 
moksliniais tyrimais ir inžinerija,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 6
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi lyčių aspekto integravimas yra vienas iš pagrindinių Lisabonos 
dienotvarkės reikalavimų ir kadangi jis vis dar yra nepakankamai išvystytas ir 
dažnai neįtrauktas į nacionalinius užimtumo ir socialinės integracijos veiksmų 
planus,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 7
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi Komisijos ataskaitoje pateikiami teigiami duomenys apie moterų užimtumą 
(šešis iš aštuonių milijonų darbo vietų, ES sukurtų nuo 2000 m., užėmė moterys), 
tačiau taip pat teigiama, kad skirtingose amžiaus grupėse užimtumas labai skirtingas; 
kadangi liūdina, kad daugumoje naujų moterų darbo vietų darbas yra ne visą dieną 
ir kartais jis yra nesaugus, pavojingas, mažai atlyginamas ir su lėtai kylančia alga,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 8
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi Komisijos ataskaitoje pateikiami teigiami duomenys apie moterų užimtumą 
(šešis iš aštuonių milijonų darbo vietų, ES sukurtų nuo 2000 m., užėmė moterys), 
tačiau taip pat teigiama, kad skirtingose amžiaus grupėse ir profesijose užimtumas 
labai skirtingas ir kad moterų įdarbinimo rodikliai padidėjo daugiausia tuose 
sektoriuose, kuriuose ir anksčiau moterys sudarė daugumą, 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 9
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi pranešimas „Užimtumas Europoje 2006“ rodo, kad 32,3% ES dirbančių 
moterų dirba ne visą darbo dieną, o vyrų tokį darbą dirba tik 7,4%, 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 10
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi, palyginti su ankstesne ataskaita, moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas 
(ES šis skirtumas vidutiniškai yra 15 proc.) nepakito, ir tai aiškiai rodo, kad nebuvo 
tikros pažangos įgyvendinant vienodo atlyginimo už vienodos vertės darbą principą, 
kuris buvo nustatytas prieš trisdešimt metų 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 
75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio principo taikymui, suderinimo1, kadangi turto pasiskirstymas tarp vyrų ir 
moterų ES yra taip pat nevienodas,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 11
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi 2003 m. Eurobarometro tyrimas parodė, kad pagrindiniai veiksniai, 
neleidžiantys tėvams prisiimti daugiau atsakomybės namuose ir šeimoje, yra ne tik 
finansiniai, bet ir susiję su neigiamų padarinių karjerai baime, ir kadangi dėl to yra 
darbdavio atsakomybė remti tėvus ir skatinti juos aktyviai dalyvauti 
„neatlyginamame“ darbe šeimoje; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 12
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi tinkamai sudarytos sąlygos gauti vaikų, senyvo amžiaus žmonių ir kitų 
išlaikomų asmenų priežiūros paslaugas yra labai svarbu tam, kad vyrai ir moterys 
galėtų tolygiai dalyvauti darbo rinkoje,

Or. en

  
1 OL L 45, 1975 2 19, p. 19.
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Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 13
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi socialiniai partneriai yra svarbūs nustatant veiksmus, skirtus lyčių lygybei 
skatinti Europos, nacionaliniu, regioniniu lygiu, sektoriuose ir įmonėse ir kadangi 
darbdavių, profesinių sąjungų, darbuotojų ir valdžios institucijų partnerystė yra 
būtina sėkmingos derinimo politikos sąlyga,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 14
5 pastraipa

5. ragina valstybes nares remti Komisiją jai stebint, kaip įgyvendinamos nacionalinės 
priemonės, ir vertinant politikos (ypač tos, kuri susijusi su teisės aktuose numatytomis 
išmokomis ir pensijų bei socialinės apsaugos sistemomis) veiksmingumą ir lygybės 
principo taikymą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 15
5a pastraipa (nauja)

5a. pažymi, kad svarbu remtis tinkamais palyginamais statistikos duomenimis, ir 
apgailestauja, kad Europos statistikos duomenyse nėra atsižvelgiama į kai kurių 
kategorijų asmenis, pvz., partnerius, dirbančius šeimos ūkiuose; ragina Eurostatą
įtraukti šią asmenų kategoriją į statistiką; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 16
6 pastraipa

6. ragina valstybes nares nustatyti specialias priemones kovai su dėl užimtumo pertraukų,
ypač dėl motinystės arba išlaikomų asmenų priežiūros atostogų, atsirandančia 
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moterų ir vyrų nelygybe ir sumažinti šių pertraukų neigiamą poveikį karjerai, 
atlyginimams ir pensijoms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 17
6 pastraipa

6. ragina valstybes nares nustatyti specialias priemones kovai su dėl užimtumo pertraukų 
atsirandančia moterų ir vyrų nelygybe ir sumažinti šių pertraukų neigiamą poveikį 
karjerai, atlyginimams ir pensijoms; ragina Komisiją rasti tinkamus metodus kovai 
su lyčių segregacija darbo rinkoje ir moterų integravimosi netradiciniuose 
sektoriuose palengvinimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 18
6 pastraipa

6. ragina valstybes nares nustatyti specialias priemones kovai su dėl užimtumo pertraukų 
atsirandančia moterų ir vyrų nelygybe ir sumažinti šių pertraukų neigiamą poveikį 
karjerai, atlyginimams ir pensijoms; ragina valstybes nares dėti pastangas tam, kad 
atlyginimai ir pensijos nepriklausytų nuo lyties; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 19
6a pastraipa (nauja)

6a. ragina Komisiją paruošti lyčių klausimų analizę ir pensijų reformų įtakos ES 
gyvenančioms moterims tendencijas, siekiant apibrėžti teisę į pensiją ir socialinę 
apsaugą bei mokesčių sistemas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 20
6a pastraipa (nauja)

6a. atkreipia dėmesį į didelį skaičių partnerių (daugiausia moterų), dirbančių šeimos 
ūkiuose, kurių teisinis statusas yra nevisavertis daugelyje valstybių narių ir dėl 
kurio gali kilti tam tikrų finansinių ir teisinių problemų, susijusių su motinystės 
atostogomis, nedarbingumo atostogomis, pensijos kaupimu, socialiniu draudimu ir 
skyrybomis;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 21
8 pastraipa

8. ragina Komisiją rinkti informaciją apie pažangiausią patirtį darbo aplinkos srityje, 
kuria naudojantis galima veiksmingai suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, ir šią 
informaciją skleisti; ragina valstybes nares ir socialinius partnerius imtis reikiamų 
priemonių, iš dalies leidžiančių užkirsti kelią ir pašalinti seksualinį priekabiavimą 
darbe; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 22
8 pastraipa

8. ragina Komisiją rinkti informaciją apie pažangiausią patirtį darbo aplinkos srityje, 
kuria naudojantis galima veiksmingai suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, ir apie 
priemones, skatinančias vyrus labiau dalyvauti šeimos gyvenime, ir šią informaciją 
skleisti;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 23
9 pastraipa

9. pabrėžia, kad profesinio, asmeninio ir šeiminio gyvenimo derinimas yra svarbus 
aspektas – jis yra vienas svarbiausių užimtumo didinimo ir visuomenės senėjimo 
stabdymo veiksnių; atkreipia dėmesį, kad šios srities politika turi remtis laisvo 
asmeninio pasirinkimo principu ir būti pritaikoma įvairiems gyvenimo etapams; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 24
9a pastraipa (nauja)

9a. apgailestauja, kad Komisija, ruošdama Žaliąją knygą dėl darbo teisės 
modernizavimo, nesikonsultavo su socialiniais partneriais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 25
10 pastraipa

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 26
10 pastraipa

Išbraukta.

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

Pakeitimas 27
10 pastraipa

10. pabrėžia, kad globalizacija ir prekybos liberalizavimas kuria prieštaringas kartu 
egzistuojančias tendencijas: nors ir veiksmingai skatina įforminti darbo santykius 
kai kuriose srityse, tokiose kaip eksportui skirta gamyba, kurioje dirba daug moterų, 
ji taip pat platina ir šešėlinę ekonomiką, pasitelkiančią naujas darbo ir moterų 
atlyginimo formas, tokias kaip darbas namuose, subrangos sutartys ir mikroįmonės;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 28
10a pastraipa (nauja)

10a. pabrėžia, kad vienas iš padidėjusios globalizacijos padarinių yra skurdo feminizacija 
ir kad turi būti atliktas nuodugnus bendro globalizacijos poveikio moters 
galimybėms užsidirbti pragyvenimui tyrimas;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 29
10b (naujas) pastraipa

10b. ragina Komisiją užtikrinti, kad rengiant visus būsimus prekybos, pvz., PPO, 
susitarimus, būtų tikrinama, ar jie atitinka lyčių lygybės reikalavimus; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 30
10a pastraipa (nauja)

10a. pabrėžia, kad prekybos liberalizacija labai paskatino nesaugų užimtumą ir ypač 
nesaugaus darbo feminizaciją, skatindama neoficialias gamybos linijas, kurių 
padarinys yra prastos darbo sąlygos įmonėse, išnaudojančiose darbuotojus, ypač 
gamybos eksportui zonose ir maquiladoras įmonėse, bei mažesnis atlyginimas 
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nenuolatiniams, namuose už vienetinį darbo užmokestį dirbantiems ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 31
11a pastraipa (nauja)

11a. pabrėžia būtinybę atkreipti dėmesį į didelę demokratijos stoką, susijusią su 
nepakankamu moterų atstovavimu politinių sprendimų priėmimo procese, ir ragina 
valstybes nares panaikinti tas normas ir situacijas, kurios užkerta kelią moterims 
dalyvauti politikoje ir užimti aukštus vadovių postus visuose viešojo administravimo 
lygiuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 32
12 pastraipa

12. ragina ypatingą dėmesį skirti etninėms mažumoms priklausančioms moterims, nes jos 
yra diskriminuojamos ir jų bendruomenėse, ir visoje visuomenėje, ir tai didina jų 
atskirtį; rekomenduoja priimti nacionalinius jungtinius veiksmų planus kovai su 
daugialype diskriminacija, ypač ten, kur skirtingos valstybės narės institucijos
rūpinasi atskirais diskriminacijos klausimais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 33
12 pastraipa

12. ragina ypatingą dėmesį skirti etninėms mažumoms priklausančioms moterims ir 
imigrantėms, nes jos yra diskriminuojamos ir jų bendruomenėse, ir visoje 
visuomenėje, ir tai didina jų atskirtį;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 34
13a pastraipa (nauja)

13a. ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis renkant svarbius duomenis 
ir priversti imtis priemonių, kurios galėtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis 
seksualinio išnaudojimo arba prievartinio darbo tikslais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 35
13b (nauja) pastraipa

13b. ragina Komisiją ieškoti priemonių ir mechanizmų darbininkų migrantų 
išnaudojimui užkirsti, kuriuose būtų pripažintos ir vykdomos pagrindinės nelegalių 
migrantų žmogaus teisės ir netaikoma represija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 36
14 pastraipa

14. ragina valstybes nares suvienodinti motinystės ir tėvystės atostogų išmokas siekiant 
užtikrinti, kad moterys nebūtų brangesnė darbo jėga nei vyrai; ragina valstybes nares 
įskaičiuoti motinystės atostogas į bendrą moters darbo laiką ir į pensijos kaupimo 
laikotarpį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 37
14a pastraipa (nauja)

14a. ragina valstybes nares kartu su abiem socialiniais partneriais kovoti su 
besilaukiančių moterų diskriminacija darbo rinkoje ir imtis visų reikiamų 
priemonių motinų aukšto lygio apsaugai užtikrinti; ragina Komisiją detaliau 
įvertinti Bendruomenės teisės atitiktį šioje srityje ir nuspręsti, ar ji neturi būti iš 
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naujo apsvarstyta; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 38
15a pastraipa (nauja)

15a. ragina valstybes nares pagal ES socialinės integracijos strategiją suformuluoti 
konkrečius lyčių lygybės tikslus ir uždavinius kovai su skurdu ir socialine atskirtimi 
organizuoti, kuriuose būtų ir politinė veikla netradicinėms arba tik vieną iš tėvų 
turinčioms šeimoms remti, bei konkreti politinė veikla, skirta remti moterims, 
kurioms gresia didelis skurdo arba socialinės atskirties pavojus, tokioms kaip 
migrantės, pabėgėlės, etninių mažumų arba neįgalios moterys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 39
16 pastraipa

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 40
16a pastraipa (nauja)

16a. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius siekti tikslo užtikrinti, kad visoms 
moterims, ieškančioms darbo visą darbo dieną, būtų siūlomas tokio pobūdžio darbas, 
o ne darbas ne pilną darbo dieną, kuris yra nepatikimas ir nesaugus;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 41
17 pastraipa

17. džiaugiasi Komisijos pastangomis siekti 2002 m. Barselonos Europos Vadovų 
Tarybos patvirtintų tikslų, šalinti kliūtis, trukdančias vienodam moterų ir vyrų 
dalyvavimui darbo rinkoje, ir nustatyti, kad iki 2010 m. 90 proc. vaikų nuo trejų metų 
iki mokyklinio amžiaus ir mažiausiai 33 proc. vaikų iki trejų metų amžiaus 
struktūrinių fondų priemonėmis būtų užtikrintas priežiūros paslaugų teikimas; ragina 
Komisiją 2008 m. paskelbti numatytą komunikatą, kuriame būtų nustatyti tolesni 
veiksmai siekiant šių tikslų; mano, kad tikslas turėtų būti suteikti visiems vaikams 
teisę į aukštos kokybės priežiūrą ir mokymo pradmenis; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 42
17a pastraipa (nauja)

17a. mano, kad valstybės narės privalo garantuoti, kad visi, kurie prašo geriatrinės 
priežiūros arba ligonių ar neįgaliųjų slaugos, turėtų galimybę gauti aukštos kokybės 
priežiūros ir gydymo paslaugas; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 43
17a pastraipa (nauja)

17a. pabrėžia būtinybę orientuoti politiką į kovą su lyčių stereotipais lavinant nuo 
mažumos, juos pašalinant iš mokymo programų ir vadovėlių, rengiant suvokti 
padedančius mokymus mokytojams ir mokiniams bei skatinant berniukus ir 
mergaites rinktis netradicines mokymo programas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 44
17b (nauja) pastraipa

17b. ragina Komisiją išvystyti dialogą ir skatinti žiniasklaidą, atsižvelgiant į jos socialinę 
atsakomybę, remti lyčių lygybę ir vengti stereotipinio požiūrio į vyrus ir moteris;

Or. en


