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Grozījums Nr. 1
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Komisijas 2008. gada ziņojums par 
sieviešu un vīriešu līdztiesību 
(COM(2008)0010)1 liecina, ka, lai gan 
nodarbināto sieviešu skaits pastāvīgi pieaug, 
pastāv ievērojamas grūtības saistībā ar 
sieviešu nodarbinātības kvalitāti, jo sevišķi 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu darba 
samaksas nemainīgajām atšķirībām, darba 
tirgus ilgstošo horizontālo un vertikālo 
segregāciju, sieviešu sadrumstaloto 
profesionālo karjeru un grūtībām apvienot 
profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi, un 
minētie aspekti neveicina līdztiesību darba 
dzīves laikā un pēc tās;

A. tā kā Komisijas 2008. gada ziņojums par 
sieviešu un vīriešu līdztiesību 
(COM(2008)0010)2 liecina, ka, lai gan 
nodarbināto sieviešu skaits pastāvīgi pieaug, 
divas trešdaļas nepilnas slodzes darbu un 
vairumu nedrošu darbu strādā sievietes, un 
tādējādi pastāv ievērojamas grūtības saistībā 
ar sieviešu nodarbinātības kvalitāti, jo 
sevišķi attiecībā uz sieviešu un vīriešu darba 
samaksas nemainīgajām atšķirībām, kas 
īpaši lielākas ir dažās dalībvalstīs, nekā 
caurmērā ES, darba tirgus ilgstošo 
horizontālo un vertikālo segregāciju, 
sieviešu sadrumstaloto profesionālo karjeru 
un grūtībām apvienot profesionālo dzīvi ar 
ģimenes dzīvi, un minētie aspekti neveicina 
līdztiesību darba dzīves laikā un pēc tās;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

Α. tā kā Komisijas 2008. gada ziņojums par 
sieviešu un vīriešu līdztiesību 
(COM(2008)0010)3 liecina, ka, lai gan 

Α. tā kā Komisijas 2008. gada ziņojums par 
sieviešu un vīriešu līdztiesību 
(COM(2008)0010)4 liecina, ka, lai gan 

                                               
1  Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Sieviešu un vīriešu līdztiesība – 2008. gads”.
2  Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Sieviešu un vīriešu līdztiesība – 2008. gads”.
3  Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Sieviešu un vīriešu līdztiesība – 2008. gads”.
4  Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 
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nodarbināto sieviešu skaits pastāvīgi pieaug, 
pastāv ievērojamas grūtības saistībā ar 
sieviešu nodarbinātības kvalitāti, jo sevišķi 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu darba 
samaksas nemainīgajām atšķirībām, darba 
tirgus ilgstošo horizontālo un vertikālo 
segregāciju, sieviešu sadrumstaloto 
profesionālo karjeru un grūtībām apvienot 
profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi, un 
minētie aspekti neveicina līdztiesību darba 
dzīves laikā un pēc tās;

nodarbināto sieviešu skaits pastāvīgi pieaug, 
pastāv ievērojamas grūtības saistībā ar 
sieviešu nodarbinātības kvalitāti, jo sevišķi 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu darba 
samaksas nemainīgajām atšķirībām, darba 
tirgus ilgstošo horizontālo un vertikālo 
segregāciju, sieviešu sadrumstaloto 
profesionālo karjeru un grūtībām apvienot 
profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi, un 
minētie aspekti neveicina vienlīdzīgu 
attieksmi izglītībā un darba dzīves laikā un 
vienmērīgu attīstību, aizejot pensijā,

Or. el

Grozījums Nr. 3
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā ikvienam ir tiesības strādāt un 
darbs ir ne vien ienākumu avots, bet arī 
būtisks aspekts attiecībā uz sociālo 
iekļaušanos visās sabiedrības jomās, kā 
arī faktors personiskajā izaugsmē, kas ir 
būtiska, lai nodrošinātu sievietes 
ekonomisko neatkarību un emancipāciju,

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā diskriminācija pret sievietēm 

                                                                                                                                                  
Committee and the Committee of the Regions - Equality between women and men 2008.
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sākas jau attiecībā uz apmācību iespējām, 
jo īpaši reģionos ar augstu bezdarba 
līmeni, kuros sievietēm ir mazāk izredžu 
piedalīties labās apmācībās un līdz ar to 
— iegūt labu darbu, neskatoties uz to, ka 
viņām ir augstāka kvalifikācija,

Or. de

Grozījums Nr. 5
Marian Harkin

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Eiropas nodarbinātības stratēģijā vai 
iespēju vienlīdzības pīlārā vēl joprojām nav 
īpašu pamatnostādņu attiecībā uz 
dzimumiem,

B. tā kā Eiropas nodarbinātības stratēģijā vēl 
joprojām nav iespēju vienlīdzības pīlāra un
īpašu pamatnostādņu attiecībā uz 
dzimumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā elastdrošības stratēģija ļauj cerēt,
ka sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; tā kā līdz 
2010. gadam Barselonas mērķus sasniegs ne 
visas dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās,

D. tā kā steidzami jāuzlabo sieviešu un 
vīriešu profesionālās un privātās dzīves 
apvienošana; tā kā līdz 2010. gadam 
Barselonas mērķus sasniegs ne visas 
dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās,

Or. pt
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Grozījums Nr. 7
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā elastdrošības stratēģija ļauj cerēt, 
ka sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; tā kā līdz 
2010. gadam Barselonas mērķus sasniegs ne 
visas dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās,

D. tā kā līdz 2010. gadam Barselonas 
mērķus sasniegs ne visas dalībvalstis; tā kā 
apgādājamo ģimenes locekļu, kas nav bērni, 
aprūpes iespējas vēl nav iekļautas politikas 
stratēģijās,

Or. el

Grozījums Nr. 8
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā elastdrošības stratēģija ļauj cerēt, ka 
sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; tā kā līdz 
2010. gadam Barselonas mērķus sasniegs ne 
visas dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās,

D. tā kā elastdrošības stratēģija ļauj cerēt, ka 
sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi, tomēr šīs 
cerības īstenosies vienīgi tad, ja uzlabosies 
sociālā drošība un ģimenei veltītie dzīves 
periodi nesamazinās karjeras iespējas un 
tiesības uz pensiju; tā kā līdz 2010. gadam 
Barselonas mērķus sasniegs ne visas 
dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās,

Or. de
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Grozījums Nr. 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā elastdrošības stratēģija ļauj cerēt, ka 
sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; tā kā līdz 
2010. gadam Barselonas mērķus sasniegs ne 
visas dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās,

D. tā kā elastdrošības stratēģija ļauj cerēt, ka 
sievietes un vīrieši varēs labāk apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; tā kā līdz 
2010. gadam Barselonas mērķus sasniegs ne 
visas dalībvalstis; tā kā apgādājamo ģimenes 
locekļu, kas nav bērni, aprūpes iespējas vēl 
nav iekļautas politikas stratēģijās, un tajās 
nav atzītas arī netipiskas un neoficiālas 
kvalifikācijas,

Or. el

Grozījums Nr. 10
Evangelia Tzampazi

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Da. tā kā, lai gan Komisijas ziņojumā ir 
sniegta visaptveroša statistika par sieviešu 
nodarbinātības līmeni, izglītību un 
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un 
sieviešu nabadzības līmeni Eiropas 
Savienībā, salīdzinot šo informāciju ar 
vīriešu rādītājiem, tajā pilnībā iztrūkst 
tādu datu, kas sagrupēti pēc invaliditātes, 
vecuma, seksuālās orientācijas, etniskās 
izcelsmes un reliģijas, kaut gan to sieviešu 
situācija, kuras saskaras ar vairākiem 
diskriminācijas veidiem, ir īpaši sarežģīta,

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
Db apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Db. ņemot vērā Dublinas Eiropas fonda 
pētījumus „Darba un ģimenes dzīves 
līdzsvars”,

Or. de

Grozījums Nr. 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
Dc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Dc. ņemot vērā Lisabonas Eiropadomes 
(2000. gada marts) secinājumus, kuru 
mērķis paredzēja līdz 2010. gadam 
nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā 
palielināt līdz 70 %, bet sieviešu 
nodarbinātības līmeni — līdz vairāk nekā 
60%; ņemot vērā arī Stokholmas 
Eiropadomes (2001. gada marts) 
secinājumus, kuri noteica papildu 
starpposma mērķi līdz 2005. gadam 
vispārējo nodarbinātības līmeni palielināt 
līdz 67 %, bet sieviešu nodarbinātības 
līmeni — līdz 57 %,

Or. el

Grozījums Nr. 13
Marian Harkin

Atzinuma projekts
Dd. apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Dd. tā kā sieviešu darba dzīves modeļiem 
ir raksturīgi saīsināti nodarbinātības 
periodi, ko rada dziļi iesakņojušies 
stereotipi par sieviešu un vīriešu lomām 
darbā un ģimenē, kas ietekmē sieviešu 
spēju saglabāt savu darbu un virzīties 
tālāk, šīm sievietēm veido iespējami 
nelabvēlīgāku situāciju darba tirgū un 
rada ilgtermiņa sekas attiecībā uz pensijas 
saņemšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marian Harkin

Atzinuma projekts
De apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

De. tā kā sociālo partneru 2005. gada 
pieņemtā rīcības programma līdztiesībai 
(rīcības programma) piedāvā vairākus 
pasākumus, lai mudinātu meitenes 
apsvērt plašākas karjeras iespējas, 
galvenokārt tehniskās un ar zinātni 
saistītās profesijās,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu
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nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā;

integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, un kopumā — cīnītos pret jebkāda 
veida diskrimināciju, arī elastdrošības 
stratēģijā, kura dēļ tā, ka lielākajā daļā 
dalībvalstu trūkst attiecīgas infrastruktūras 
vai stratēģijas interpretācija ir ierobežota, 
var radīt situācijas pasliktināšanos vai 
pazemināt sieviešu un vīriešu līdztiesības 
līmeni;

Or. el

Grozījums Nr. 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
sociālās, nodarbinātības un sociālās drošības 
politikas jomās, jo sevišķi elastdrošības 
stratēģijā;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā; 
norāda, ka vienlīdzīgas iespējas sievietēm 
veiksmīgi tiks nodrošinātas vienīgi tad, ja 
tiks īstenota visaptveroša dzīves periodu 



AM\727353LV.doc 11/30 PE407.784v01-00

                                      ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

politika, kurā patiesi nodalīti dzimumi 
attiecībā uz izglītības, profesionālās dzīves, 
ģimenes dzīves un brīvprātīgā darba 
periodiem, un kura nosaka visu dalībnieku 
(uzņēmēju, politiķu un sociālo partneru) 
atbildību par izmaiņām, ļaujot visiem 
dalībniekiem kļūt par ieguvējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai visās 
nodarbinātības un sociālās drošības politikas 
jomās, jo sevišķi elastdrošības stratēģijā, un 
veicināt dzimumu dimensijas iekļaušanu 
visās savās politikas jomās;

Or. el

Grozījums Nr. 19
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka par spīti apjomīgajam 
progresam, kas panākts sieviešu 
nodarbinātības jomā, Komisijas sniegtie 
dati liecina, ka sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmeņu vidējā atšķirība 
joprojām ir liela (14,4 %), un lielāka tā ir 
to cilvēku grupā, kas vecāki par 
55 gadiem, (17,8 %), bet dažās dalībvalstīs 
šī atšķirība ir lielāka pat par 30 %;
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Or. el

Grozījums Nr. 20
Evangelia Tzampazi

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina dalībvalstis pilnībā ieviest 
Kopienas tiesību aktu noteikumus, kas 
prasa ievērot vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem nodarbinātības 
jomā, arī attiecībā uz darba iespējām, 
darba nosacījumiem, elastīgu darba laiku, 
profesionālo izaugsmi un paaugstināšanu 
amatā, identisku atalgojumu par tādu 
pašu un līdzvērtīgu darbu, atlaišanu no 
darba, pierādīšanas pienākuma uzlikšanu 
pretējai pusei, ja pastāv diskriminācija 
dzimuma, seksuālās uzmākšanās dēļ, kā 
arī aizsardzību saistībā ar grūtniecību, 
maternitāti un paternitāti, kā arī 
kvalitatīvu preču un pakalpojumu, 
piemēram, bērnu, gados vecāku cilvēku, 
invalīdu un citu apgādē esošo personu
aprūpes, pieejamību par pieņemamu 
cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marian Harkin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”, saņemt labāku atalgojumu, 
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kā arī paplašināt karjeras iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis sadarbībā 
ar uzņēmumiem un izglītības iestādēm
izstrādāt izglītības un apmācības 
programmas, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Gabriele Stauner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
darbu, kas atbilst šādai kvalifikācijai;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”; aicina dalībvalstis veikt 
pasākumus ar konkrētiem mērķiem, lai 
samazinātu diskrimināciju pret jaunām 
sievietēm, kuras atrodas pārejas posmā no 
izglītības iegūšanas uz apmācību un no 
apmācības uz profesionālās karjeras 
posmu;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka augsta 
izglītības kvalifikācija ļaus sievietēm atrast 
„labāku darbu”;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
instrumentus, kas nodrošinās, ka valsts un 
privātajā sektorā iespējas atrast kvalitatīvu 
darbu un nodrošināt savu profesionālo 
izaugsmi sievietēm ar augstu profesionālo 
kvalifikāciju būs tādas pašas kā vīriešiem 
ar līdzvērtīgu kvalifikāciju;

Or. el

Grozījums Nr. 26
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka daudzas ES izveidotās 
darba vietas ir nedrošas, tajās tiek slēgti 
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līgumi uz noteiktu laiku un tas īpaši 
attiecas uz sievietēm; tāpēc aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt tādus 
pasākumus, lai novērstu darba nedrošību, 
atbalstot pāreju no noteikta laika 
līgumiem uz nenoteikta laika līgumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Petru Filip

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, cik nozīmīga ir to izmantojamo 
Eiropas un valsts fondu pieejamība, kas 
attiecas uz projektiem, kuru mērķis paredz 
darba tirgū aktīvi iekļaut tās sievietes, kas 
pieskaitāmas vismazāk aizsargātajām 
grupām;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c lūdz Komisiju saistībā ar struktūrfondu 
īstenošanu, atbilstīgi visaptverošajam 
mērķim saistībā ar integrēto pieeju 
dzimumu līdztiesībai, aicināt dalībvalstis 
noteikt konkrētus mērķus attiecībā uz 
sieviešu iesaistīšanu atbalsta programmās, 
kas atspoguļo faktisko situāciju attiecībā 
uz sieviešu neizdevīgo situāciju 
nodarbinātības un ekonomikas jomās; 
norāda, ka iepriekšējos atbalsta 
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piešķiršanas periodos iegūtā pieredze 
liecina par to, ka dzimumu ziņā neitrāli 
pasākumi bieži vien rada situāciju, kurā 
salīdzinājumā ar vīriešiem sievietes mazāk 
iegūst no struktūrfondiem; aicina 
Komisiju izstrādāt pamatnostādnes, lai 
struktūrfondu budžetu veidošanā ievērotu 
dzimumu līdztiesības principu, un 
pārbaudīt tās izmēģinājuma projektos;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par savu 2004. gada 9. marta 
rezolūciju par darbu, ģimenes un privāto 
dzīvi1, kurā Parlaments aicina Komisiju 
ierosināt pamatdirektīvu par profesionālās, 
ģimenes un privātās dzīves apvienošanu, 
kurai, citu starpā, ir jāļauj ieviest papildu 
mehānismus, kas palīdzēs sievietēm un 
vīriešiem vienlīdzīgi sadalīt pienākumu 
rūpēties par apgādājamiem ģimenes 
locekļiem;

3. atgādina par savu 2004. gada 9. marta 
rezolūciju par darbu, ģimenes un privāto 
dzīvi2, kurā Parlaments aicina Komisiju 
ierosināt pamatdirektīvu par profesionālās, 
ģimenes un privātās dzīves apvienošanu, 
kurai, citu starpā, ir jāļauj ieviest papildu 
mehānismus, kas palīdzēs sievietēm un 
vīriešiem vienlīdzīgi sadalīt pienākumu 
rūpēties par apgādājamiem ģimenes 
locekļiem, un iekļaut Eiropas fonda 
pētījumu par darba un ģimenes dzīves 
līdzsvaru;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Petru Filip

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

                                               
1  OV C 102 E, 28.4.2004., 492. lpp.
2  OV C 102 E, 28.4.2004., 492. lpp.
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz 
materiālo atbalstu sievietēm, kuras ir 
spiestas aiziet no darba tirgus vai kuras 
strādā uz nepilna darba laika līguma 
pamata, lai tādējādi viņām būtu iespēja 
veikt ģimenes pienākumus, kā arī 
pārrēķināt viņu pensijas, ņemot vērā 
šādus periodus;

Or. ro

Grozījums Nr. 31
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka darba un ģimenes dzīves 
līdzsvars tiešā veidā ir saistīts ar darba un 
ienākumu drošību, kā arī darba 
apstākļiem, jo īpaši attiecībā uz sievietēm;

Or. el

Grozījums Nr. 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c ierosina Komisijai turpināt 
apspriesties ar sociālajiem partneriem par 
iespējamo pieeju saistībā ar Kopienas 
rīcību attiecībā uz efektīvāku 
profesionālās, privātās un ģimenes dzīves 
apvienošanu, lai uzlabotu un papildinātu 
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pašreizējo regulējumu un īstenotu 
Barselonas Eiropadomes (2002. gads) 
mērķus;

Or. el

Grozījums Nr. 33
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atzīmē, ka demogrāfisko izmaiņu 
rezultātā saskaņā ar aplēsēm līdz 
2030. gadam ekonomiski aktīvo un 
neaktīvo cilvēku īpatsvars būs 2:1; aicina 
Komisiju turpmāk atbalstīt aprūpētāju 
nozīmi, izstrādājot iniciatīvas attīstības 
politikas jomā, kas ļaus sievietēm un 
vīriešiem rast līdzsvaru starp 
profesionālās dzīves un aprūpēšanas 
pienākumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt īpašu politikas virzienu 
izstrādi, lai sievietēm un vīriešiem 
nodrošinātu vienlīdzīgu ekonomisko 
neatkarību, profesionālās un privātās 
dzīves apvienošanu, vienādu pārstāvību 
lēmumu pieņemšanā, kā arī izskaustu 
jebkāda veida uz dzimumu pamatotu 
vardarbību un likvidētu stereotipus 
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saistībā ar dzimumu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f atgādina Komisijai par tās Ceļvedi 
sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2006.–
2010. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.h aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties jo īpaši ar maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai 
izveidotu sistēmas, kas ļautu MVU saviem 
darbiniekiem piedāvāt darba un ģimenes 
dzīves līdzsvara shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver darba devēju lomu modernas
darba organizācijas veidošanā un dalībvalstu 
lomu fiziski un finansiāli pieejamu un 
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā, lai 
ļautu labāk apvienot profesionālo dzīvi ar 
ģimenes dzīvi;

4. uzsver darba devēju un arodbiedrību
lomu taisnīgas darba organizācijas 
veidošanā, neliekot zaudēt tiesības un 
atalgojumu, un dalībvalstu lomu fiziski un 
finansiāli pieejamu un kvalitatīvu 
pakalpojumu nodrošināšanā, lai ļautu labāk 
apvienot profesionālo dzīvi ar ģimenes 
dzīvi;

Or. pt

Grozījums Nr. 38
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver darba devēju lomu modernas darba 
organizācijas veidošanā un dalībvalstu lomu 
fiziski un finansiāli pieejamu un kvalitatīvu 
pakalpojumu nodrošināšanā, lai ļautu labāk 
apvienot profesionālo dzīvi ar ģimenes 
dzīvi;

4. uzsver darba devēju lomu modernas darba 
organizācijas veidošanā un dalībvalstu lomu 
fiziski un finansiāli pieejamu un kvalitatīvu 
pakalpojumu nodrošināšanā, lai ļautu labāk 
apvienot profesionālo dzīvi ar ģimenes 
dzīvi; aicina Komisiju veicināt 
paraugprakses apmaiņu saistībā ar 
profesionālās un privātās dzīves 
apvienošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver darba devēju lomu modernas darba 
organizācijas veidošanā un dalībvalstu lomu 

4. uzsver darba devēju lomu modernas darba 
organizācijas veidošanā un dalībvalstu lomu 
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fiziski un finansiāli pieejamu un kvalitatīvu 
pakalpojumu nodrošināšanā, lai ļautu labāk 
apvienot profesionālo dzīvi ar ģimenes 
dzīvi;

fiziski, attāluma ziņā, un finansiāli pieejamu 
un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā, 
lai ļautu labāk apvienot profesionālo dzīvi ar 
ģimenes dzīvi — tas ir mērķis, ko palīdz 
sasniegt iniciatīvas par uzņēmumu sociālo 
atbildību;

Or. el

Grozījums Nr. 40
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis veikt efektīvus 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
sociālajiem standartiem un savā darbā 
pievērstos tiesībām dažādās nozarēs, 
darba ņēmējiem, jo īpaši sievietēm, 
nodrošinot atbilstīgu atalgojumu, kā arī 
tiesības uz drošību un veselības 
aizsardzību darbā, uz sociālo aizsardzību 
un arodbiedrību brīvību, kā arī sekmējot 
darba vietās pastāvošās dzimumu 
diskriminācijas likvidēšanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 41
Petru Filip

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, cik svarīgi ir aktīvi iesaistīt 
sievietes arodbiedrībās, par galvenajiem 
uzdevumiem nosakot sieviešu aizsardzību 
darba vietās un to tiesību piešķiršanu 
sievietēm, kas tām pienākas;
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Or. ro

Grozījums Nr. 42
Petru Filip

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c ierosina īstenot sociālās aizsardzības 
programmas, lai izveidotu pirmsskolas 
vecuma bērnu aprūpes iestādes darba 
vietu tuvumā, tādējādi atvieglojot sieviešu 
dubulto lomu;

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Marian Harkin

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d piekrīt sociālo partneru pieņemtajā 
rīcības programmā izteiktajam 
priekšlikumam, kas paredz izveidot 
nelineāras profesionālās izaugsmes 
iespējas, kurās intensīvāki profesionālās 
dzīves periodi mijas ar lielāku 
iesaistīšanos ģimenes dzīves pienākumos, 
tādējādi sievietēm un vīriešiem piedāvājot 
alternatīvu nevajadzīgi ilgā darba laika 
kultūrai;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Marian Harkin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu ekonomiskā neatkarība būtu 
vienlīdzīga;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gabriele Stauner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu ekonomiskā neatkarība būtu 
vienlīdzīga;

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu ienākumi būtu līdzvērtīgi;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu ekonomiskā neatkarība būtu 
vienlīdzīga;

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu ekonomiskā neatkarība būtu 
vienlīdzīga; norāda, ka ir jāievieš 
uzņēmējdarbības uzsākšanas programmas 
un aizdevumi, kas paredzēti sieviešu 
vajadzībām, lai palielinātu sieviešu 
īpatsvaru šajā nozīmīgajā ekonomikas 
nozarē;
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Or. de

Grozījums Nr. 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu ekonomiskā neatkarība būtu 
vienlīdzīga;

5. aicina dalībvalstis panākt, lai sieviešu un 
vīriešu alga un profesionālā izaugsme būtu 
vienlīdzīga;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Evangelia Tzampazi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka visos politikas pasākumos 
un darbībā ar mērķi uzlabot dzimumu 
līdztiesību tiek ņemta vērā īpašā situācija, 
kādā atrodas sievietes, kuras saskaras ar 
vairākiem diskriminācijas veidiem 
invaliditātes, vecuma, seksuālās 
orientācijas, etniskās izcelsmes vai 
reliģijas dēļ, kā arī to sieviešu situācija, 
kuras ir saistītas ar diskrimināciju 
pakārtoti, ja ar diskrimināciju saskaras 
viņu bērni vai dzīvesbiedri;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Evangelia Tzampazi

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atbalsta Eiropas Sociālā fonda un 
2007.–2013. gada PROGRESS 
programmas ieteiktos pasākumus, kas cita 
starpā paredz uzlabot sieviešu situāciju 
darba tirgū un vairāk veicināt cīņu pret 
diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis ieviest mehānismus, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem pensiju shēmās.

6. aicina dalībvalstis ieviest mehānismus, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem pensiju shēmās, un 
novērtēt pensiju reformu ietekmi uz 
sieviešu dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt vairākus kvalitatīvus rādītājus, 
kas izmantojami turpmākajos pasākumos 
pēc tam, kad būs īstenota Lisabonas 
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stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai, 
kurā ņemta vērā dzimumu dimensija;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju uzsākt informatīvas 
kampaņas par dzimumu diskrimināciju, 
lai palielinātu sabiedrības informētību un 
likvidētu aizspriedumus un dzimumu 
diskrimināciju, kā arī darba tirgū 
uzlabotu sieviešu situāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju dzimuma dimensiju 
ietvert Eiropas Savienības izglītības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Rovana Plumb

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

6.d aicina Komisiju un dalībvalstis 
finansiāli atbalstīt sieviešu 
uzņēmējdarbību visās darbības jomās un 
atvieglot sieviešu integrāciju 
netradicionālās nodarbošanās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e uzsver, cik svarīgi ir atrast 
instrumentus un piemērotus mehānismus 
mazāk aizsargāto sieviešu grupu 
integrācijai darba tirgū, jo īpaši attiecinot 
to uz sievietēm ar invaliditāti, gados 
vecākām un lauku reģionos dzīvojošām 
sievietēm, minoritātēm piederošām 
sievietēm, kā arī sievietēm imigrantēm; 
aicina arī vairāk atzīt neoficiālo 
izglītošanos, lai tādējādi atbalstītu šo 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f aicina Komisiju veikt pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai visās dalībvalstīs efektīvi 
īstenotu Vienlīdzīga atalgojuma direktīvu 
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un sasniegtu mērķi, par kuru 2002. gada 
martā vienojās Barselonas Eiropadome 
attiecībā uz augstas kvalitātes bērnu 
aprūpi; aicina Komisiju arī stiprināt 
Bērna kopšanas atvaļinājuma direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.g uzsver vajadzību nepārtraukti cīnīties 
pret seksuālo un morālo uzmākšanos un 
vajāšanu darba vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
6.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.h aicina Komisiju, dalībvalstis un savus 
dienestus nākamajos vispārējos ES 
budžetos labāk ņemt vērā dzimumu 
dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
6.i punkts (jauns)



AM\727353LV.doc 29/30 PE407.784v01-00

                                      ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Atzinuma projekts Grozījums

6.i uzsver, ka, atjaunojot vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
saistībā ar pensionēšanās vecumu, 
jāpamatojas uz labvēlīgāka režīma 
principu, ar ko saistībā vienlīdzību var 
nodrošināt, labvēlīgāku režīmu piemērojot 
arī tai grupai, kas atrodas neizdevīgākā 
situācijā;

Or. el

Grozījums Nr. 60
Evangelia Tzampazi

Atzinuma projekts
6.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.j aicina dalībvalstis plānot un īstenot 
ilgtspējīgas sociālās aizsardzības shēmas, 
kurās ņemta vērā sieviešu un vīriešu īpašā 
situācija darba tirgū, kā arī sociālajā un 
ekonomiskajā jomā, piemēram, to sieviešu 
situācija, kas strādā nepilnu slodzi, kurām 
ir pārtraukta karjera, kā arī to sieviešu 
situācija, kas dzīvo ģimenēs ar vairākām 
apgādājamām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Petru Filip

Atzinuma projekts
6.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.k ierosina izglītības politiku izstrādāt 
rūpīgi, izvairoties no aizspriedumainām 
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idejām par sievietēm „nepieejamu” 
karjeru, un ierosina nodrošināt, ka 
iespējām ieņemt vadības amatu jābūt 
pilnībā pārredzamām, lai izvairītos no 
diskriminācijas dzimuma dēļ;

Or. ro

Grozījums Nr. 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.l aicina Komisiju atbalstīt sadarbību un 
partnerību veidošanu starp visām 
iesaistītajām struktūrām, lai veicinātu 
efektīvāku profesionālās, ģimenes un 
privātās dzīves apvienošanu saistībā ar 
Eiropas ģimeņu aliansi.

Or. el
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