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Pakeitimas 1
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

kadangi darbuotojų, taip pat ir moterų, 
judumas – pagrindinė priemonė
įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus –
vis dar nedidelis;

A. kadangi darbuotojų, taip pat ir moterų, 
judumas – viena iš daugelio priemonių
įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus –
vis dar nedidelis,

Or. pl

Pakeitimas 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi šiuo metu beveik 2 proc. 
darbingo amžiaus piliečių gyvena ir dirba 
kitoje nei savo valstybėje narėje; kadangi 
apie 48 proc. visų ES migrantų yra 
moterys,

Or. en

Pakeitimas 3
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

kadangi dėl dinamiškos darbo rinkos kyla 
didelių sunkumų darbuotojams, ypač 
moterims ir vaikams, ir jie yra priversti 
rinktis arba profesinę karjerą, arba šeiminį 

B. kadangi dėl dinamiškos darbo rinkos 
kyla didelių sunkumų darbuotojams, ypač 
šeimoms bei moterims ir vaikams, ir jie yra 
priversti rinktis arba profesinę karjerą, arba 
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gyvenimą; šeiminį gyvenimą,

Or. pl

Pakeitimas 4
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi socialinės apsaugos sistemos 
dar nėra pakankamai pritaikytos valstybėse 
narėse, moterims kyla sunkumų dėl 
nėštumo, vaiko auginimo, didesnių 
karjeros galimybių ir kt.;

C. kadangi socialinės apsaugos sistemos 
dar nėra pakankamai pritaikytos valstybėse 
narėse, šeimoms ir moterims kyla sunkumų 
dėl nėštumo, vaiko auginimo, didesnių 
karjeros galimybių ir kt.,

Or. pl

Pakeitimas 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 
ištirs, ar Reglamentą (EB) Nr. 883/20041, 
jo įgyvendinimo reglamentą2 ir susijusią 
administracinę tvarką reikia pritaikyti, 
kad būtų atsižvelgta į kintančią 
darbuotojų judumo struktūrą; ragina 
Komisiją taip pat atsižvelgti į sugyventinių 
arba lesbiečių porų ir darbuotojų buvusių 
sutuoktinių, kuriems neskiriamos 
vienodos socialinės išmokos, teises;
__________
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 
30, p. 1).
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__________
2 COM 2006(0016).

Or. en

Pakeitimas 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Komisijos veiksmų plane 
nėra deramai atsižvelgta į lyčių aspektą;
pabrėžia, kad didžiausias dėmesys 
skiriamas darbuotojui, visų pirma 
laikomam vyriškos lyties asmeniu;
kritikuoja tai, kad dalykams, kurie padėtų 
nepriklausomam ir laisvam moterų 
darbuotojų judėjimui, pvz., vaikų 
priežiūros paslaugų užtikrinimui, 
neteikiamas prioritetas;

Or. en

Pakeitimas 7
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir 
suinteresuotąsias šalis atkreipti dėmesį į 
kliūtis, iškylančias moterims dėl darbo 
judumo, ir jas pašalinti suteikiant  
sąžiningas galimybes dirbti kvalifikuotą 
darbą ir užimti aukštas pareigas, gauti 
vienodą atlyginimą, dirbti pagal lankstų 
darbo grafiką, suteikti atitinkamas 
sveikatos apsaugos ir vaikų priežiūros 
paslaugas, užtikrinti aukštos kokybės 
švietimą vaikams, pensijų teisių perkėlimą, 

4. ragina valstybes nares ir 
suinteresuotąsias šalis atkreipti dėmesį į 
kliūtis, iškylančias moterims dėl darbo 
judumo, ir jas pašalinti suteikiant  
sąžiningas galimybes dirbti kvalifikuotą 
darbą ir užimti aukštas pareigas, gauti 
vienodą atlyginimą, dirbti pagal lankstų 
darbo grafiką, suteikti atitinkamas 
sveikatos apsaugos ir vaikų priežiūros 
paslaugas, įtraukti motinystės ir vaiko 
auginimo atostogas į bendrąjį darbo laiką, 



PE409.722v01-00 6/7 AM\735893LT.doc

LT

panaikinti lyčių stereotipus ir kt., užtikrinti aukštos kokybės švietimą 
vaikams, pensijų teisių perkėlimą, 
panaikinti su lytimi susijusio blogo elgesio 
pavyzdžius ir kt.;

Or. pl

Pakeitimas 8
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms, 
regionų ir vietos valdžios institucijoms 
aktyviai skatinti konkrečias įdarbinimo, 
mokymo, švietimo, nuotolinio mokymosi ir 
kalbų programas siekiant sukurti 
„moterims palankesnę“ darbo rinką ir 
suteikti joms galimybę suderinti profesinį 
ir šeiminį gyvenimą,

5. rekomenduoja valstybėms narėms, 
regionų ir vietos valdžios institucijoms 
aktyviai skatinti konkrečias įdarbinimo, 
mokymo, švietimo, nuotolinio mokymosi ir 
kalbų programas siekiant sukurti 
„moterims ir kitiems šeimos nariams
palankesnę“ darbo rinką ir suteikti jiems 
galimybę suderinti profesinį ir šeiminį 
gyvenimą;

Or. pl

Pakeitimas 9
Maria Petre

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. įpareigoja Komisiją, valstybes nares, 
regionų ir vietos valdžios institucijas kuo 
greičiau įvertinti darbuotojų judumo 
mastą ir šio judumo įtaką vaikams, kurie 
tam tikrą laiką negyveno su darbuotojais 
vietoje, kurioje jie dirba, taip pat pateikti 
atitinkamų sprendimų, susijusių su 
minėta padėtimi, pasiūlymų; 



AM\735893LT.doc 7/7 PE409.722v01-00

LT

Or. ro
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