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Pakeitimas 1
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 141 straipsnį,

Or. fr

Pakeitimas 2
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2006–2010 m. moterų 
ir vyrų lygybės gaires,

Or. fr

Pakeitimas 3
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
1 c nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo sprendimus, ypač į 
sprendimą C-262/881,

Or. fr

                                               
1 1990 m. gegužės 17 d. sprendimas Barberio byloje, ETT 1990 m., p. I-1889.
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Pakeitimas 4
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
1 d nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į teisiškai privalomą JT 
konvenciją dėl visų formų moterų 
diskriminacijos panaikinimo (CEDAW 
1979), ypač į 11 straipsnio 1 dalies d ir e 
punktus ir į 11 straipsnio 2 dalies c 
punktą,

Or. nl

Pakeitimas 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

Α. kadangi Lisabonos strategijos tikslai, 
susiję su moterų ir pagyvenusių asmenų 
užimtumo klausimais, ir Barselonos tikslai, 
susiję su vaiko priežiūros paslaugų 
klausimais, yra pagrindiniai siekiant 
pensijų sistemų tvarumo,

kadangi Lisabonos strategijos tikslai, susiję 
su moterų, jaunų asmenų ir pagyvenusių 
asmenų užimtumo klausimais, ir 
Barselonos tikslai, susiję su vaiko 
priežiūros paslaugų klausimais, yra 
pagrindiniai siekiant pensijų sistemų 
tvarumo,

Or. el

Pakeitimas 6
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi lyčių lygybė yra JT 2000 m. 
Tūkstantmečio tikslų, ypač 3-čiojo tikslo, 
pagrindas,

Or. nl

Pakeitimas 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europos užimtumo padėtis 
neatitinka Lisabonos strategijos, kurioje 
iškelti naujų ir geresnių darbo vietų 
sukūrimo, visiško užimtumo ir socialinės 
įtraukties, ypač moterų, tikslai,

Or. en

Pakeitimas 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi skirtingų lyčių ir kartų 
santykių aspektas labai padidina 
nepalankesnės padėties darbo rinkoje 
pavojų, nes moterys ir pagyvenę, taip pat 
jaunesni darbuotojai, kurie yra sudarę 
netipines darbo sutartis, turi mažiau 
galimybių pagerinti savo padėtį darbo 
rinkoje,

Or. en
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Pakeitimas 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

Β. kadangi paprastai moterų darbo karjera 
ne tokia vienalytė ir jai būdingas lėtas 
darbo užmokesčio kitimas, tuo tarpu vyrų 
darbo karjera paprastai nenutrūkstama, 
darbo užmokesčio kitimas pastovesnis, 
todėl randasi pensijų sistemos įmokų 
skirtumas ir moterims labiau gresia 
skurdas,

kadangi, nepaisant reikmės padidinti 
moterų užimtumo lygį, moterų darbo 
karjera ne tokia vienalytė ir jai būdingas 
lėtas darbo užmokesčio kitimas, tuo tarpu 
vyrų darbo karjera paprastai 
nenutrūkstama, darbo užmokesčio kitimas 
pastovesnis, todėl randasi pensijų sistemos 
įmokų skirtumas ir moterims labiau gresia 
skurdas,

Or. el

Pakeitimas 10
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi paprastai moterų darbo karjera 
ne tokia vienalytė ir jai būdingas lėtas 
darbo užmokesčio kitimas, tuo tarpu vyrų 
darbo karjera paprastai nenutrūkstama, 
darbo užmokesčio kitimas pastovesnis, 
todėl randasi pensijų sistemos įmokų 
skirtumas ir moterims labiau gresia 
skurdas,

kadangi paprastai moterų darbo karjera ne 
tokia vienalytė ir jai būdingas lėtas darbo 
užmokesčio kitimas, tuo tarpu vyrų darbo 
karjera paprastai nenutrūkstama, darbo 
užmokesčio kitimas pastovesnis, todėl 
randasi pensijų sistemos įmokų skirtumas 
ir moterims labiau gresia skurdas, be to, šį 
skurdo pavojų jos patiria ilgesnį laiką, 
kadangi jų gyvenimo trukmė ilgesnė,

Or. nl
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Pakeitimas 11
Roselyne Lefrançois

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad moterų ir vyrų lygybė turėtų 
būti vienas iš socialinės apsaugos sistemų 
reformos tikslų, kadangi nelygybė virsta
nuolatine darbo rinkos problema
atsižvelgiant į darbo užmokestį ir karjeros 
perspektyvas ir į tai, kad nelygiai 
pasidalijamos šeiminės ir buities pareigos;

1. mano, kad moterų ir vyrų lygybė turėtų 
būti vienas iš socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų reformos tikslų, ir 
pabrėžia, kad šią nelygybę dažniausiai 
lemia netiesioginiai veiksniai, ji yra
nuolatinės nelygybės darbo rinkoje
atsižvelgiant į darbo užmokestį ir karjeros 
perspektyvas ir į tai, kad nelygiai 
pasidalijamos šeiminės ir buities pareigos, 
pasekmė, ir tokią nelygybę galima 
panaikinti tik taikant visapusiškesnes 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 12
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad moterų ir vyrų lygybė turėtų 
būti vienas iš socialinės apsaugos sistemų 
reformos tikslų, kadangi nelygybė virsta 
nuolatine darbo rinkos problema 
atsižvelgiant į darbo užmokestį ir karjeros 
perspektyvas ir į tai, kad nelygiai 
pasidalijamos šeiminės ir buities pareigos;

1. mano, kad moterų ir vyrų lygybė turėtų 
būti vienas iš socialinės apsaugos sistemų 
reformos principų, kadangi nelygybė virsta 
nuolatine darbo rinkos problema 
atsižvelgiant į darbo užmokestį ir karjeros 
perspektyvas ir į tai, kad nelygiai 
pasidalijamos šeiminės ir buities pareigos;

Or. nl
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Pakeitimas 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių 
narių socialinės apsaugos sistemų analizė 
ir reforma privalo būti vykdomos 
atsižvelgiant į  lyčių lygybę ir turi apimti 
teisių į socialinę apsaugą 
individualizaciją, kai socialinė apsauga ir 
paslaugos derinamos su kintamomis 
šeimos struktūromis ir užtikrinama, kad 
socialinės apsaugos sistemos padėtų 
geriau spręsti moterų padėties nesaugumo 
problemas ir patenkintų netradicinių ir 
nepilnų šeimų poreikius;

Or. en

Pakeitimas 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. todėl pabrėžia, kad būtina aktyvi moterų 
ir pagyvenusių asmenų užimtumo politika 
siekiant užtikrinti šių asmenų teisę į 
deramą pensiją ir sukurti įmokų į pensijų 
sistemų fondus pagrindą,

2. todėl pabrėžia, kad būtina aktyvi moterų, 
jaunimo ir pagyvenusių asmenų užimtumo 
politika siekiant tinkamai išnaudoti darbo 
jėgą bei galimybes kurti verslo įmones ir 
užtikrinti šių asmenų teisę į deramą pensiją 
ir sukurti įmokų į pensijų sistemų fondus 
pagrindą,

Or. el
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Pakeitimas 15
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. todėl pabrėžia, kad būtina aktyvi moterų 
ir pagyvenusių asmenų užimtumo politika 
siekiant užtikrinti šių asmenų teisę į 
deramą pensiją ir sukurti įmokų į pensijų 
sistemų fondus pagrindą,

2. todėl pabrėžia, kad būtina aktyvi moterų 
ir pagyvenusių asmenų užimtumo politika 
siekiant užtikrinti, inter alia, šių asmenų 
teisę į deramą pensiją ir sukurti įmokų į 
pensijų sistemų fondus pagrindą,

Or. nl

Pakeitimas 16
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad pagal EB sutarties 141 
straipsnį galima patvirtinti pozityvius
veiksmus siekiant skatinti darbo 
užmokesčio lygybę ir kad Bendrijos teismo 
praktikoje socialinės įmokos laikomos 
darbo užmokesčio dalimi;

3. primena, kad pagal EB sutarties 141 
straipsnį galima patvirtinti priemones, 
kuriomis būtų aktyviai siekiama darbo 
užmokesčio lygybės ir kad Bendrijos 
teismo praktikoje socialinės įmokos 
laikomos darbo užmokesčio dalimi;

Or. nl

Pakeitimas 17
Roselyne Lefrançois

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad būtina apdairiai spręsti 
teisių į socialinę apsaugą 
individualizacijos klausimus, kadangi, 
nors dažnai individualizacija pateikiama 
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kaip moterų savarankiškumo skatinimo 
priemonė, iš tiesų gali pasirodyti, kad 
moterims, ypač gaunančioms nedideles 
pajamas, ji nenaudinga,

Or. fr

Pakeitimas 18
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prašo Komisijos atlikti išsamesnius 
tyrimus ir darbus nagrinėjant, kokia 
socialinių teisių individualizacijos įtaka 
vienodam požiūriui į vyrus ir moteris;

4. prašo Komisijos atlikti išsamesnius 
tyrimus ir darbus nagrinėjant, kokia 
socialinių teisių individualizacijos įtaka 
vienodam požiūriui į vyrus ir moteris, ir 
paskelbti tyrimų duomenis;

Or. nl

Pakeitimas 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. Prašo Komisijos ir valstybių narių 
nedelsiant imtis priemonių, kuriomis būtų 
draudžiama tiesioginė diskriminacija 
taikant profesinių pensijų sistemas, 
įskaitant galiojančią praktiką, kai  
mokėjimų ir įnašų dydis nustatomas 
aktuarinių su lytimi susijusių veiksnių 
pagrindu;

Or. en
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Pakeitimas 20
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
6 dalies 1 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– profesiniam ir šeiminiam gyvenimui
derinti skirtų laikotarpių, t. y., motinystės 
atostogų, vaiko priežiūros atostogų, 
rūpinimosi išlaikomu tėvu ar motina 
laikotarpių, su mokymusi susijusių pareigų 
pripažinimas, pvz., privalomo draudimo 
laikotarpių pailginimas siekiant papildyti 
privalomų įmokų laikotarpius, kurių 
reikalaujama norint įgyti teisę gauti 
pensiją;

– laikotarpių, kai būtina derinti profesinį ir 
šeiminį gyvenimą, t. y., motinystės 
atostogų, vaiko priežiūros atostogų, 
rūpinimosi išlaikomu tėvu ar motina 
laikotarpių, su mokymusi susijusių pareigų 
pripažinimas, pvz., privalomo draudimo 
laikotarpių kompensuojamasis sujungimas
siekiant papildyti privalomų įmokų 
laikotarpius, kurių reikalaujama norint įgyti 
teisę gauti pensiją;

Or. nl

Pakeitimas 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 dalies 1 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– profesiniam ir šeiminiam gyvenimui 
derinti skirtų laikotarpių, t. y., motinystės 
atostogų, vaiko priežiūros atostogų, 
rūpinimosi išlaikomu tėvu ar motina 
laikotarpių, su mokymusi susijusių pareigų 
pripažinimas, pvz., privalomo draudimo 
laikotarpių pailginimas siekiant papildyti 
privalomų įmokų laikotarpius, kurių 
reikalaujama norint įgyti teisę gauti 
pensiją;

– profesiniam ir šeiminiam gyvenimui 
derinti skirtų laikotarpių, t. y., motinystės 
atostogų, vaiko priežiūros atostogų, 
rūpinimosi išlaikomu tėvu ar motina 
laikotarpių, su mokymusi, papildomu 
mokymusi, profesiniu mokymusi ir 
mokymusi visą gyvenimą susijusių pareigų 
pripažinimas, pvz., privalomo draudimo 
laikotarpių pailginimas siekiant papildyti 
privalomų įmokų laikotarpius, kurių reikia 
siekiant užtikrinti teisę gauti pensiją;

Or. el



PE409.536v01-00 12/15 AM\732738LT.doc

LT

Pakeitimas 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Nuomonės projektas
6 dalies 1 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– profesiniam ir šeiminiam gyvenimui 
derinti skirtų laikotarpių, t. y., motinystės 
atostogų, vaiko priežiūros atostogų, 
rūpinimosi išlaikomu tėvu ar motina 
laikotarpių, su mokymusi susijusių pareigų 
pripažinimas, pvz., privalomo draudimo
laikotarpių pailginimas siekiant papildyti 
privalomų įmokų laikotarpius, kurių 
reikalaujama norint įgyti teisę gauti 
pensiją;

– profesiniam ir šeiminiam gyvenimui 
derinti skirtų laikotarpių, t. y., vaiko 
priežiūros atostogų, rūpinimosi išlaikomu 
tėvu ar motina laikotarpių, su mokymusi 
susijusių pareigų pripažinimas, pvz., 
privalomo draudimo laikotarpių 
pailginimas siekiant papildyti privalomų 
įmokų laikotarpius, kurių reikalaujama 
norint įgyti teisę gauti pensiją;

Or. en

Pakeitimas 23
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
6 dalies 2 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– teisės gauti pensiją pasidalijimas (angl. 
pension splitting), kai nutraukiama 
santuoka;

– teisės gauti pensiją teisingas padalijimas
(angl. pension splitting), kai nutraukiama 
santuoka;

Or. nl

Pakeitimas 24
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
6 dalies 3 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– našlių paveldimų teisių išsaugojimas ar 
suteikimas numatant našlių pensijas, ypač 

– našlių teisių išsaugojimas ar suteikimas 
numatant teisingas našlių pensijas, ypač 
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tiems sutuoktiniams, kurie apribojo ar 
nutraukė savo profesinę veiklą dėl to, kad 
turėjo atlikti šeimines ir buities pareigas;

tiems sutuoktiniams, kurie apribojo ar 
nutraukė savo profesinę veiklą dėl to, kad 
turėjo atlikti šeimines ir buities pareigas;

Or. nl

Pakeitimas 25
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
6 dalies 4 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– galimybės mokėti minimalią pensiją, 
nepaisant draudimo įmokų mokėjimo su 
pertrūkiais ar nuo mažo darbo užmokesčio;

– galimybės mokėti kompensuojamąją
pensiją, nepaisant draudimo įmokų 
mokėjimo su pertrūkiais ar nuo mažo darbo 
užmokesčio;

Or. nl

Pakeitimas 26
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
6 dalies 6 įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

– palaipsnio išėjimo į pensiją, sudarant 
sąlygas savanoriškai dirbti nevisą darbo 
dieną prieš sulaukiant pensinio amžiaus ir
jo sulaukus, sistemų sukūrimas;

– sistemų, sudarant sąlygas palaipsniui 
išeiti į pensiją arba sulaukus pensinio 
amžiaus toliau dirbti nevisą darbo dieną ir 
taip įgyti teisę į geresnę pensiją, 
sukūrimas;

Or. nl

Pakeitimas 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
7 dalis



PE409.536v01-00 14/15 AM\732738LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena Europos Parlamento 1997 m. 
vasario 21 d. rezoliuciją dėl savarankiška 
veikla užsiimantiems asmenims 
padedančių sutuoktinių, kurioje taip pat 
reikalauta užtikrinti privalomą įmokų už 
padedantį sutuoktinį mokėjimą pensijų 
draudimo įstaigoms.

7. primena Europos Parlamento 1997 m. 
vasario 21 d. rezoliuciją dėl savarankiška 
veikla užsiimantiems asmenims 
padedančių sutuoktinių, kurioje taip pat 
reikalauta užtikrinti, kad pagalbą 
gaunantis sutuoktinis būtų įpareigotas 
prisidėti mokant įmokas už savo partnerį
pensijų draudimo įstaigoms.

Or. el

Pakeitimas 28
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena Europos Parlamento 1997 m.
vasario 21 d. rezoliuciją dėl savarankiška 
veikla užsiimantiems asmenims 
padedančių sutuoktinių , kurioje taip pat 
reikalauta užtikrinti privalomą įmokų už 
padedantį sutuoktinį mokėjimą pensijų 
draudimo įstaigoms.

7. primena Europos Parlamento 1997 m. 
vasario 21 d. rezoliuciją dėl savarankiška 
veikla užsiimantiems asmenims 
padedančių sutuoktinių , kurioje taip pat 
reikalauta užtikrinti privalomą individualių 
įmokų už padedantį sutuoktinį mokėjimą 
pensijų draudimo įstaigoms.

Or. nl

Pakeitimas 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. Primena savo 2008 m. kovo 12 d. 
rezoliuciją dėl moterų padėties ES kaimo 
vietovėse1, kurioje Komisija dar kartą 

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
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raginama iki 2008 m. pabaigos pateikti 
persvarstytą Direktyvos 86/613/ΕEB1

redakciją, numatant nepriklausomas 
socialines teises ir teises gauti pensiją 
žemės ūkiuose padedančioms moterims.

Or. el

Pakeitimas 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. Ragina Komisiją atidžiai stebėti 
socialinės apsaugos ir pensijų reformas 
valstybėse narėse ir lyginti poveikį, kurį 
šios reformos daro moterų užimtumo 
padėčiai, ir didelį dėmesį skirti 
aiškėjančiai geriausiai patirčiai, ypač 
mažinant moterų ir vyrų diskriminaciją 
atsižvelgiant į darbo užmokestį ir į 
profesinių bei šeiminių pareigų derinimą.

Or. el

                                                                                                                                                  
1 1986 m. gruod˛io 11 d. Tarybos direktyva 86/613/ΕEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi 
savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo, ir dėl savarankiškai dirbančių moterų 
apsaugos nėštumo ir motinystės metu, OL L 359, 1986 12 19, p. 56.
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