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Grozījums Nr. 1
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
1. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 1992. gada Nobela prēmijas 
ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbus, 
īpaši darbus par cilvēcisko kapacitāti,

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
1. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 1992. gada Nobela prēmijas 
ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbus, 
īpaši darbus par cilvēcisko kapacitāti,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Padomes un Padomē 
sanākušo nodarbinātības un sociālās 
politikas ministru 2000. gada 29. jūnija 
rezolūciju par sieviešu un vīriešu 
proporcionālu līdzdalību ģimenes un 
darba dzīvē,

Or. en



PE415.300v03-00 4/68 AM\754370LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos 
nākotnes prasībām; tā kā šīs divas 
sabiedrības politikas jomas attiecas uz 
vienu un to pašu galveno sieviešu grupu, 
proti, sievietēm vecumā no 18 līdz 
49 gadiem, kuras aplūkotas gan kā darba 
ņēmējas, gan mātes, kuras rūpējas un laiž 
pasaulē bērnus, bet vienlaikus attiecas arī 
uz vecākām sievietēm; secinot, ka 
turpmāk nepieciešams izveidot dažādas 
politikas jomas ne vien atkarībā no darba 
ņēmēju profesionālās darbības, bet arī 
atkarībā no viņu kā cilvēcisku būtņu 
sociālās lomas,

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā dzimumu vienlīdzība un 
ģimenes un darba dzīves līdzsvars 
joprojām ir galvenais aspekts debatēs par 
demogrāfiskajām izmaiņām, atzīstot 
21. gadsimta ģimenes modeļu dažādību,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos nākotnes 
prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības 
politikas jomas attiecas uz vienu un to pašu 
galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm 

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos nākotnes 
prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības 
politikas jomas attiecas uz vienu un to pašu 
galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm 
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vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuras 
aplūkotas gan kā darba ņēmējas, gan 
mātes, kuras rūpējas un laiž pasaulē 
bērnus, bet vienlaikus attiecas arī uz 
vecākām sievietēm; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas 
jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no 
viņu kā cilvēcisku būtņu sociālās lomas,

vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuras 
aplūkotas ne tikai kā potenciālās darba 
ņēmējas un mātes, bet arī kā bērni, 
kuriem, iespējams, jārūpējas par gados 
vecākām personām; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas 
jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no 
viņu sociālās lomas un lomas ģimenē,

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos nākotnes 
prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības 
politikas jomas attiecas uz vienu un to pašu 
galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm 
vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuras 
aplūkotas gan kā darba ņēmējas, gan 
mātes, kuras rūpējas un laiž pasaulē 
bērnus, bet vienlaikus attiecas arī uz 
vecākām sievietēm; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas 
jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no 
viņu kā cilvēcisku būtņu sociālās lomas,

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos nākotnes 
prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības 
politikas jomas attiecas uz vienu un to pašu 
galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm 
vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuras 
aplūkotas gan kā darba ņēmējas, gan 
mātes, kuras rūpējas, laiž pasaulē bērnus 
un pārsvarā audzina viņus kopā ar šo 
bērnu tēviem, kā arī rūpējas par gados 
vecākām un apgādājamām personām vai 
invalīdiem; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas 
jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no 
viņu kā cilvēcisku būtņu sociālās lomas,

Or. el
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Grozījums Nr. 7
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos nākotnes 
prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības 
politikas jomas attiecas uz vienu un to pašu 
galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm 
vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuras 
aplūkotas gan kā darba ņēmējas, gan 
mātes, kuras rūpējas un laiž pasaulē 
bērnus, bet vienlaikus attiecas arī uz 
vecākām sievietēm; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas 
jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no 
viņu kā cilvēcisku būtņu sociālās lomas,

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir 
integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba 
tirgū; tā kā pūles demogrāfisko problēmu 
risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu 
dzimstību un tādējādi sagatavotos nākotnes 
prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības 
politikas jomas attiecas uz vienu un to pašu 
galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm 
vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuras 
aplūkotas gan kā darba ņēmējas, gan 
aprūpētājas; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas 
jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no 
viņu sociālās lomas,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā kvantitatīvos un kvalitatīvos 
mērķus Lisabonas stratēģijā un 
Integrētajās pamatnostādnēs attiecībā uz 
izaugsmi un darbavietām — jo īpaši 
saistībā ar sieviešu un pieaugušo 
nodarbinātību — noteica izpratne par to, 
ka no ilgtspējas viedokļa nav pieļaujama 
attiecīgo resursu un to potenciāla 
izšķērdēšana un ka pensiju un labklājības 
sistēmu stabilitāte ir apdraudēta,
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Or. it

Grozījums Nr. 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā visos citos darba kvalitātes 
aspektos, piemēram, profesionālās un 
privātās dzīves apvienošanā, var sastapt 
nevienlīdzības starp sievietēm un 
vīriešiem un tā kā nodarbinātības līmenis 
sievietēm, kuru apgādībā ir bērni, ir tikai 
62,4 %, savukārt vīriešiem — 91,4 %, bet 
76,5 % nepilna darba laika darba ņēmēju 
ir sievietes,

Or. en

Grozījums Nr. 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā cilvēka cieņas, tiesību un 
pienākumu ziņā sievietes un vīrieši ir 
vienlīdzīgi,

Or. es

Grozījums Nr. 11
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.b apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā Komisijas paziņojumā minētie 
skaitļi apliecina, ka tajās valstīs un 
reģionos, kur ir augsts sieviešu 
nodarbinātības līmenis un sociālās 
aizsardzības sistēmas, ir arī augstāks 
dzimstības līmenis,

Or. it

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
A.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā princips, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, 
nozīmē, ka nedrīkst pastāvēt ne tieša, ne 
netieša diskriminācija, kuras pamatā ir 
dzimums, vēl jo mazāk — mātes stāvoklis, 
ģimenes pienākumu uzņemšanās vai 
ģimenes stāvoklis,

Or. es

Grozījums Nr. 13
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.c tā kā aprūpe, kas gadsimtiem ilgi 
bijusi sieviešu ziņā, joprojām pārāk bieži 
netiek uzskatīta par „īstu” darbu; tā kā šīs 
nodarbošanās statuss joprojām ir 
neskaidrs, un vēl ir jāizstrādā vispāratzīta 
definīcija,
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Or. it

Grozījums Nr. 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
A.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.c tā kā vienlīdzīga attieksme pret 
sievietēm un vīriešiem ir tiesību sistēmā 
atzīts princips, un tas ir jāņem vērā un 
jāievēro arī visos tiesību aktu 
interpretācijas un īstenošanas gadījumos,

Or. es

Grozījums Nr. 15
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.d tā kā trīs galvenās problēmas, ar 
kurām saskaras ES, — demogrāfiskās 
izmaiņas, globalizācija un klimata 
pārmaiņas — pieprasa īstenot paaudžu 
solidaritāti, kuras pamatā ir vispusīgs 
pakts ne tikai starp paaudzēm, bet arī 
starp dzimumiem un cilvēkiem, kuriem 
nākotnē jāraugās ar atjaunotu pārliecību,

Or. it

Grozījums Nr. 16
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.e apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.e tā kā šāds pakts savā būtībā ir kopīgs 
pakts, kam ir plaša piemērošanas joma un 
kā pamatā ir indivīda izvēles brīvība, jo 
īpaši attiecībā uz sievietēm, kurām jāļauj 
laist pasaulē tik daudz bērnu, cik viņas 
vēlas, vienlaikus dažādos dzīves posmos 
veicot tādu darbību, kādu viņas vēlas, 
turklāt sievietēm jāļauj mainīt savas 
domas, nepakļaujot viņas diskriminācijai, 
jo visi šie aspekti ir to tiesību neatņemama 
daļa, kas saistītas ar pilsonību,

Or. it

Grozījums Nr. 17
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.f apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.f tā kā pakts starp dzimumiem, 
paaudzēm un cilvēkiem jāizstrādā, 
paredzot iespēju ikvienam sakārtot savu 
darba un privāto dzīvi un apvienot 
ražošanas ekonomikas prasības, kuras 
saistītas ar ienesīgu nodarbinātību, ar 
iespēju izvēlēties tās lietas, kam un kad 
sevi ziedot, ņemot vērā tās tiesības un 
pienākumus, ko paredz tiesību akti un 
vienošanās,

Or. it

Grozījums Nr. 18
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.g apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.g tā kā paaudžu atbildība nosaka, ka 
valsts iestādēm jārīkojas aktīvāk un visām 
sociālajā jomā iesaistītajām personām 
jāuzņemas vadošā loma, lai garantētu 
augstus standartus attiecībā uz vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem un pietiekamā 
apjomā nodrošinātu vajadzīgās 
labklājības un sociālā nodrošinājuma 
sistēmas,

Or. it

Grozījums Nr. 19
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.h apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.h tā kā sieviešu iesaistīšanās darba 
tirgū ir saistīta ar izmaiņām kultūras 
jomā un reformām, kuru mērķis ir īstenot 
tādu politiku, kas paredz nodrošināt 
ģimenes un darba dzīves līdzsvaru un 
lomu pārdali; tā kā šāda politika attiecas 
uz dažādām savā būtībā savstarpēji 
saistītām jomām, sākot ar īslaicīgi
noteiktu īsāku darba laiku (tas jāpanāk, 
pārskatot iepriekšējos un noslēdzot jaunus 
darba līgumus par nepilna laika darbu) 
un atvaļinājuma režīmiem (dzemdību 
atvaļinājums, paternitātes atvaļinājums, 
bērna kopšanas atvaļinājums un ģimenes 
atvaļinājums) un beidzot ar individuālās 
aprūpes pakalpojumu tīkla izveidi,

Or. it
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Grozījums Nr. 20
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.i apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.i tā kā individuālās aprūpes 
pakalpojumi, kas paredzēti bērniem, 
gados vecākiem cilvēkiem, tiem, kas 
nespēj par sevi parūpēties, kā arī slimiem 
cilvēkiem, var būt gan kolektīvi (valsts, 
privātie vai jaukta tipa pakalpojumi), gan 
individuāli (palīgi mājās, bērnu 
pieskatītāji, aprūpētāji),

Or. it

Grozījums Nr. 21
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A.j apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.j tā kā demogrāfiskās izmaiņas 
ievērojami ietekmē cilvēku personīgo un 
darba dzīvi; tā kā neatbilstīgi 
pakalpojumi, mazas algas, novēlota 
iesaistīšanās darba tirgū, noteikta laika 
darba līgumu ieilgusi izmantošana un 
nepietiekami stimuli gados jauniem 
pāriem ir daļa no tiem iemesliem, kāpēc 
jauni cilvēki neizvēlas uzsākt ģimenes 
dzīvi un uz vēlāku laiku atliek bērnu 
laišanu pasaulē; tā kā stingrs darba 
režīms un sarežģījumi atgriezties darba 
tirgū pēc tam, kad kāds laiks pavadīts 
aprūpētāja lomā, apgrūtina lēmumu 
pieņemšanu pēc brīvas gribas, neatkarīgi 
no tā, vai šie cilvēki ir paredzējuši panākt 
ģimenes un darba dzīves līdzsvaru vai 
nomainīt darba vai ģimenes dzīvi,

Or. it



AM\754370LV.doc 13/68 PE415.300v03-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 22
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plašās izvēles iespējas starp 
oficiālu nodarbinātību un neformālu 
nekomerciālu nodarbinātību nesniedz tos 
pašus rezultātus ekonomiskā ziņā un 
daudzveidīgā, bet latentā sieviešu un 
vīriešu, kuri vēlas veikt neformālu 
nekomerciālu darbību, diskriminācija 
izpaužas pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām, kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plašās izvēles iespējas starp 
oficiālu nodarbinātību un neformālu 
nekomerciālu nodarbinātību nesniedz tos 
pašus rezultātus ekonomiskā ziņā un 
daudzveidīgā, bet latentā sieviešu un 
vīriešu, kuri vēlas veikt neformālu 
nekomerciālu darbību, diskriminācija 
izpaužas pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām, kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plašās izvēles iespējas starp
oficiālu nodarbinātību un neformālu 
nekomerciālu nodarbinātību nesniedz tos 
pašus rezultātus ekonomiskā ziņā un 
daudzveidīgā, bet latentā sieviešu un 
vīriešu, kuri vēlas veikt neformālu 
nekomerciālu darbību, diskriminācija 
izpaužas pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām, kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

B. tā kā dažādie ģimenes solidaritātes 
veidi un visu veidu šķēršļi, kas rodas šajā 
jomā, kavē īstenot patiesu politiku, kurai 
vajadzētu sasaistīt profesionālus palīgus, 
brīvprātīgos un ģimenes,

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā plašās izvēles iespējas starp 
oficiālu nodarbinātību un neformālu
nekomerciālu nodarbinātību nesniedz tos 
pašus rezultātus ekonomiskā ziņā un 
daudzveidīgā, bet latentā sieviešu un 
vīriešu, kuri vēlas veikt neformālu
nekomerciālu darbību, diskriminācija 
izpaužas pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām, kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

B. tā kā plašās izvēles iespējas starp 
oficiālu nodarbinātību un neoficiālu
nekomerciālu nodarbinātību nesniedz tos 
pašus rezultātus ekonomiskā ziņā un 
daudzveidīgā, bet latentā sieviešu un 
vīriešu, kuri vēlas veikt neoficiālu
neapmaksātu darbu, kas ietver ģimenes 
aprūpi, diskriminācija izpaužas pienākumā 
izvēlēties vienu no divām alternatīvām, kas 
netiek atzītas par līdzvērtīgām, raugoties 
no ekonomikas viedokļa,

Or. el
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Grozījums Nr. 26
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. atgādinot, ka uz dzimumu balstīta 
nediskriminācija vispirms un parasti 
attiecas ne tikai uz sievietēm/mātēm, bet 
arī uz vīriešiem/tēviem; secinot, ka 
jebkura politiska darbība šajā jomā vairs 
nedrīkst tikt vērsta vienīgi uz sievieti un 
ka Eiropas un valstu politikām turpmāk 
būtu jāņem vērā vīriešu/tēvu vajadzības 
un prasmes šajā jomā,

C. tā kā politiskajā darbībā 
nediskriminācijas jomā jākoncentrējas ne 
tikai uz sievietēm, bet arī dzimumu (ar to 
saprotot sievietes, vīriešus un attiecības 
viņu starpā), lai tādējādi panāktu 
dzimumu vienlīdzību, 

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. atgādinot, ka uz dzimumu balstīta 
nediskriminācija vispirms un parasti 
attiecas ne tikai uz sievietēm/mātēm, bet 
arī uz vīriešiem/tēviem; secinot, ka jebkura 
politiska darbība šajā jomā vairs nedrīkst 
tikt vērsta vienīgi uz sievieti un ka Eiropas 
un valstu politikām turpmāk būtu jāņem 
vērā vīriešu/tēvu vajadzības un prasmes
šajā jomā,

C. tā kā uz dzimumu balstīta 
nediskriminācija vispirms un parasti 
attiecas ne tikai uz sievietēm, bet arī uz 
vīriešiem; secinot, ka jebkura politiska 
darbība šajā jomā vairs nedrīkst tikt vērsta 
vienīgi uz sievieti un ka Eiropas un valstu 
politikām turpmāk būtu jāņem vērā vīriešu 
vajadzības šajā jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 28
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā uzmanība jāsāk pievērst ar 
aprūpi saistītas diskriminācijas 
jēdzienam, kas attiecas uz dzemdību 
atvaļinājumu, paternitātes atvaļinājumu, 
bērna kopšanas atvaļinājumu un ģimenes 
atvaļinājumu, jo ir jānosaka, vai šādās 
situācijās tā ir bijusi diskriminācija, kuras 
pamatā ir dzimums; tā kā Eiropas mērogā 
ir jāvienojas par daudzējādās 
diskriminācijas jēdziena definīciju,

Or. it

Grozījums Nr. 29
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. atgādinot, ka paaudžu solidaritātes 
jēdziens nenozīmē tikai aprūpi, bet arī 
atbildību par gados vecākām un 
apgādājamām personām, kā arī pilsoņu 
cilvēcisko spēju veicināšanu, īpaši 
attiecībā uz nākamajām paaudzēm,

D. tā kā paaudžu solidaritātes jēdziens 
nenozīmē tikai aprūpi, bet arī atbildību par 
gados vecākām un apgādājamām 
personām,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. atgādinot, ka paaudžu solidaritātes 
jēdziens nenozīmē tikai aprūpi, bet arī 
atbildību par gados vecākām un 
apgādājamām personām, kā arī pilsoņu 

D. tā kā paaudžu solidaritātes jēdziens 
nenozīmē tikai aprūpi, bet arī atbildību par 
gados vecākām un apgādājamām 
personām, sekmējot cilvēka cieņas 
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cilvēcisko spēju veicināšanu, īpaši 
attiecībā uz nākamajām paaudzēm,

respektēšanu un tās veicināšanu nākamo 
paaudžu starpā,

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. secinot, ka Eiropas sabiedrībā paaudzē
vecumā no 40 līdz 60 gadiem pastāv tā 
saucamais sviestmaizes princips, kad 
personas bieži uzņemas gan vecāku, gan
bērnu, kuri ir atbildīgi par gados vecākām 
un apgādājamām personām, lomu,
vienlaikus iesaistoties darba tirgū,

E. tā kā Eiropas sabiedrībā pusmūža 
sieviešu paaudzē pastāv tā saucamais 
sviestmaizes princips, kad personas bieži 
uzņemas mātes lomu, lai gan viņas ir 
meitas, un tādējādi ir atbildīgas par gados 
vecākām un apgādājamām personām, 
turklāt viņas ir algas pelnītājas darba 
tirgū,

Or. it

Grozījums Nr. 32
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. secinot, ka Eiropas sabiedrībā paaudzē
vecumā no 40 līdz 60 gadiem pastāv tā 
saucamais sviestmaizes princips, kad
personas bieži uzņemas gan vecāku, gan 
bērnu, kuri ir atbildīgi par gados vecākām 
un apgādājamām personām, lomu, 
vienlaikus iesaistoties darba tirgū,

E. tā kā Eiropas sabiedrībā ir paaudze
vecumā no 40 līdz 60 gadiem, un šīs
personas bieži uzņemas gan vecāku, gan 
bērnu, kuri ir atbildīgi par gados vecākām 
un apgādājamām personām, lomu, 
vienlaikus iesaistoties darba tirgū,

Or. fr
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Grozījums Nr. 33
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā 1992. gada Nobela prēmijas 
ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbi, 
izmantojot ekonomisko un matemātisko 
modeli, izceļ sieviešu veiktā neformālā 
darba ekonomisko vērtību, īpaši attiecībā 
uz mājsaimniecības darbiem, bērnu 
izglītošanu, apgādājamu personu aprūpi 
neatkarīgi no to vecuma vai atkarības 
stāvokļa vai solidaritātes tīkla 
stiprināšanu starp paaudzēm,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā 1992. gada Nobela prēmijas 
ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbi, 
izmantojot ekonomisko un matemātisko 
modeli, izceļ sieviešu veiktā neformālā 
darba ekonomisko vērtību, īpaši attiecībā 
uz mājsaimniecības darbiem, bērnu 
izglītošanu, apgādājamu personu aprūpi 
neatkarīgi no to vecuma vai atkarības 
stāvokļa vai solidaritātes tīkla 
stiprināšanu starp paaudzēm,

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā 1992. gada Nobela prēmijas 
ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbi, 
izmantojot ekonomisko un matemātisko 
modeli, izceļ sieviešu veiktā neformālā 
darba ekonomisko vērtību, īpaši attiecībā 
uz mājsaimniecības darbiem, bērnu 
izglītošanu, apgādājamu personu aprūpi 
neatkarīgi no to vecuma vai atkarības 
stāvokļa vai solidaritātes tīkla 
stiprināšanu starp paaudzēm,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā 1992. gada Nobela prēmijas 
ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbi, 
izmantojot ekonomisko un matemātisko 
modeli, izceļ sieviešu veiktā neformālā
darba ekonomisko vērtību, īpaši attiecībā 
uz mājsaimniecības darbiem, bērnu 
izglītošanu, apgādājamu personu aprūpi 
neatkarīgi no to vecuma vai atkarības 
stāvokļa vai solidaritātes tīkla stiprināšanu 
starp paaudzēm,

F. tā kā ekonomistu un demogrāfu darbi, 
izmantojot ekonomisko un matemātisko 
modeli, izceļ sieviešu veiktā neoficiālā
darba ekonomisko vērtību, īpaši attiecībā 
uz mājsaimniecības darbiem, kurus 
galvenokārt veic sievietes, bērnu 
izglītošanu, apgādājamu personu aprūpi 
neatkarīgi no to vecuma vai atkarības 
stāvokļa vai solidaritātes tīkla stiprināšanu 
starp paaudzēm,

Or. it
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Grozījums Nr. 37
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā ekonomisti un demogrāfi, kuri 
veikuši ilgstošu izpēti, norāda, ka sieviešu 
ieguldījums IKP palielināšanā būtu 
lielāks, ja ņemtu vērā neapmaksāto darbu,

Or. it

Grozījums Nr. 38
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā neformālas nekomerciālas 
nodarbinātības, ko sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi veic ārpus darba tirgus, 
novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir 
taisnīguma jautājums un tā kā šobrīd 
ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir 
valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

G. tā kā šobrīd ekonomika aizvien lielāku 
nozīmi piešķir valsts bagātības 
veicināšanai, pateicoties mājsaimniecības 
ekonomikai,

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā neformālas nekomerciālas 
nodarbinātības, ko sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi veic ārpus darba tirgus, 
novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir 

G. tā kā neoficiāla nekomerciāla darba, ko 
aprūpētāji veic ārpus darba tirgus, 
novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir 
taisnīguma jautājums un tā kā šobrīd 
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taisnīguma jautājums un tā kā šobrīd 
ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir 
valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir 
valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

Or. en

Grozījums Nr. 40
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā neformālas nekomerciālas
nodarbinātības, ko sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi veic ārpus darba tirgus, 
novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir 
taisnīguma jautājums un tā kā šobrīd 
ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir 
valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

G. tā kā neoficiāla, neapmaksāta darba, ko 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi veic ārpus 
darba tirgus, novērtēšana naudas izteiksmē 
vairāk ir taisnīguma jautājums un tā kā 
šobrīd ekonomika aizvien lielāku nozīmi 
piešķir valsts bagātības veicināšanai, 
pateicoties mājsaimniecības ekonomikai,

Or. el

Grozījums Nr. 41
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā neformālas nekomerciālas 
nodarbinātības, ko sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi veic ārpus darba tirgus, 
novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir 
taisnīguma jautājums un tā kā šobrīd 
ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir 
valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

G. tā kā neoficiāla nekomerciāla darba, ko 
sievietes un vīrieši veic ārpus darba tirgus, 
novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir 
taisnīguma jautājums un tā kā šobrīd 
ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir 
valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a uzskata, ka mājās strādājošie 
aprūpētāji joprojām ir diskriminēti, jo 
viņu darba gadi netiek ņemti vērā saistībā 
ar pensiju un tiesībām,

Or. en

Grozījums Nr. 43
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
G.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.b tā kā liela nabadzība nedrīkst kļūt par 
diskriminējošu faktoru paaudžu 
solidaritātes jomā un tā kā 
visnabadzīgākās ģimenes arī uztur 
sakarus un piedalās pasākumos, izrādot 
paaudžu solidaritāti,

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 

svītrots
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konstatēts: ja cilvēku darbības neformālās 
nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums 
norāda: ja valsts statistika pilnībā 
atspoguļo neredzamo ieguldījumu, ko dod 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā 
uz politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neformālās 
nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums 
norāda: ja valsts statistika pilnībā 
atspoguļo neredzamo ieguldījumu, ko dod 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā 
uz politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neformālās
nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums norāda: 
ja valsts statistika pilnībā atspoguļo 
neredzamo ieguldījumu, ko dod 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā uz 
politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neoficiālās 
nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes un vīrieši; tā kā šis 
pats ziņojums norāda: ja valsts statistika 
pilnībā atspoguļo neredzamo ieguldījumu, 
ko dod sievietes un vīrieši, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā uz 
politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

Or. en

Grozījums Nr. 47
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neformālās

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neoficiālās 



AM\754370LV.doc 25/68 PE415.300v03-00

                              Ārējais tulkojums LV

nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums norāda: 
ja valsts statistika pilnībā atspoguļo 
neredzamo ieguldījumu, ko dod 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā uz 
politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums norāda: 
ja valsts statistika pilnībā atspoguļo 
neredzamo ieguldījumu, ko dod sievietes 
un vīrieši, lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst 
to ignorēt, pieņemot valsts lēmumus, īpaši 
attiecībā uz politikām, kas apvieno privāto
dzīvi ar oficiāli noformētu profesionālo 
dzīvi,

Or. en

Grozījums Nr. 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neformālās
nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums norāda: 
ja valsts statistika pilnībā atspoguļo 
neredzamo ieguldījumu, ko dod 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā uz 
politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību 
iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības 
programmas (UNDP) ziņojumam, kurā 
konstatēts: ja cilvēku darbības neoficiālās
nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas 
veltītas paaudžu solidaritātei, aplūkotu 
tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek 
vērtēti atbilstoši pastāvošajam 
atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām 
vērtībām naudas izteiksmē, runājot par 
darbu, ko veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums norāda: 
ja valsts statistika pilnībā atspoguļo 
neredzamo ieguldījumu, ko dod 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, 
lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, 
pieņemot valsts lēmumus, īpaši attiecībā uz 
politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar 
oficiāli noformētu profesionālo dzīvi, 
apmācības vai pārkvalificēšanās 
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periodiem,

Or. el

Grozījums Nr. 49
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā daudzveidīgā, bet latentā 
diskriminācija pret sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem šajā jomā vispirms 
vērojama pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām (oficiālu 
nodarbinātību vai neformālu 
nodarbinātību), kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā daudzveidīgā, bet latentā 
diskriminācija pret sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem šajā jomā vispirms 
vērojama pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām (oficiālu 
nodarbinātību vai neformālu 
nodarbinātību), kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā daudzveidīgā, bet latentā
diskriminācija pret sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem šajā jomā vispirms 
vērojama pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām (oficiālu nodarbinātību 
vai neformālu nodarbinātību), kas netiek 
atzītas par līdzvērtīgām, raugoties no 
ekonomikas viedokļa,

I. tā kā diskriminācija pret sievietēm un 
vīriešiem šajā jomā vispirms vērojama 
pienākumā izvēlēties vienu no divām 
alternatīvām (oficiālu nodarbinātību vai 
neoficiālu nodarbinātību), kas netiek atzītas 
par līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā daudzveidīgā, bet latentā 
diskriminācija pret sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem šajā jomā vispirms 
vērojama pienākumā izvēlēties vienu no 
divām alternatīvām (oficiālu nodarbinātību 
vai neformālu nodarbinātību), kas netiek 
atzītas par līdzvērtīgām, raugoties no 
ekonomikas viedokļa,

I. tā kā daudzveidīgā, bet latentā 
diskriminācija pret sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem šajā jomā vispirms 
vērojama pienākumā bieži izvēlēties vienu 
no divām alternatīvām (oficiālu 
nodarbinātību vai neoficiālu
nodarbinātību), kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas 
viedokļa,

Or. el

Grozījums Nr. 53
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā daudzveidīgā diskriminācija pret 
sievietēm/mātēm un vīriešiem/tēviem 
attiecībā uz oficiālu viņu veiktā neformālā 
darba atzīšanu ir saistīta ar juridisku, 
sociālu un ekonomisku faktoru kopumu, 
kas būtiski pārkāpj principu „par 
līdzvērtīgu darbu līdzvērtīga samaksa”, un 
galvenokārt vērojama sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem uzliktajā pienākumā 
izvēlēties oficiālu nodarbinātību tikai 
tāpēc, ka neformālā nodarbinātība netiek 
atzīta, kaut arī oficiālā nodarbinātība ir 
pakļauta atalgojuma atšķirībām un izjauc 
līdzsvaru starp ģimenes plāniem un 
profesionālajām ambīcijām,

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā daudzveidīgā diskriminācija pret 
sievietēm/mātēm un vīriešiem/tēviem 
attiecībā uz oficiālu viņu veiktā neformālā 
darba atzīšanu ir saistīta ar juridisku, 
sociālu un ekonomisku faktoru kopumu, 
kas būtiski pārkāpj principu „par 
līdzvērtīgu darbu līdzvērtīga samaksa”, un 
galvenokārt vērojama sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem uzliktajā pienākumā 
izvēlēties oficiālu nodarbinātību tikai 
tāpēc, ka neformālā nodarbinātība netiek 
atzīta, kaut arī oficiālā nodarbinātība ir 
pakļauta atalgojuma atšķirībām un izjauc 
līdzsvaru starp ģimenes plāniem un 
profesionālajām ambīcijām,

svītrots

Or. en



AM\754370LV.doc 29/68 PE415.300v03-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 55
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā daudzveidīgā diskriminācija pret 
sievietēm/mātēm un vīriešiem/tēviem
attiecībā uz oficiālu viņu veiktā neformālā
darba atzīšanu ir saistīta ar juridisku, 
sociālu un ekonomisku faktoru kopumu, 
kas būtiski pārkāpj principu „par 
līdzvērtīgu darbu līdzvērtīga samaksa”, un 
galvenokārt vērojama sievietēm/mātēm un 
vīriešiem/tēviem uzliktajā pienākumā 
izvēlēties oficiālu nodarbinātību tikai 
tāpēc, ka neformālā nodarbinātība netiek 
atzīta, kaut arī oficiālā nodarbinātība ir 
pakļauta atalgojuma atšķirībām un izjauc 
līdzsvaru starp ģimenes plāniem un 
profesionālajām ambīcijām,

J. tā kā diskriminācija pret sievietēm un 
vīriešiem attiecībā uz oficiālu viņu veiktā 
neoficiālā darba atzīšanu ir saistīta ar 
juridisku, sociālu un ekonomisku faktoru 
kopumu, kas būtiski pārkāpj principu „par 
līdzvērtīgu darbu līdzvērtīga samaksa”,

Or. en

Grozījums Nr. 56
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā dalībvalstu uzskaites sistēmas 
(SNA) neatzīst dažādu izpausmju 
neformālas nekomerciālas nodarbinātības 
vērtību, kaut arī tā saskaņā ar 
matemātiskajiem modeļiem veido trešo 
daļu no valsts bagātībām IKP izteiksmē,

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 57
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā dalībvalstu uzskaites sistēmas 
(SNA) neatzīst dažādu izpausmju 
neformālas nekomerciālas nodarbinātības 
vērtību, kaut arī tā saskaņā ar 
matemātiskajiem modeļiem veido trešo 
daļu no valsts bagātībām IKP izteiksmē,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā dalībvalstu uzskaites sistēmas 
(SNA) neatzīst dažādu izpausmju 
neformālas nekomerciālas nodarbinātības 
vērtību, kaut arī tā saskaņā ar 
matemātiskajiem modeļiem veido trešo 
daļu no valsts bagātībām IKP izteiksmē,

K. tā kā dalībvalstu uzskaites sistēmas 
(SNA) neatzīst dažādu izpausmju 
neoficiālas neapmaksātas nodarbinātības 
vērtību, kaut arī tā saskaņā ar 
matemātiskajiem modeļiem veido trešo 
daļu no valsts bagātībām IKP izteiksmē,

Or. el

Grozījums Nr. 59
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā ir jāsekmē realitātei atbilstīgs 
tēls, kāds ir gados vecākām personām, 
kuras ir aktīvi sabiedrības locekļi, tādējādi 
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pārvarot negatīvos stereotipus,

Or. en

Grozījums Nr. 60
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
K.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.b tā kā novecojošajā sabiedrībā lielākā 
daļa ir sievietes un atalgojuma atšķirība 
starp dzimumiem šo sieviešu dzīves 
aktīvajā posmā ir negatīvi ietekmējusi 
viņu pensijas,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā personai, kura velta savu laiku un 
prasmes bērnu vai vecāku cilvēku aprūpei, 
vajadzētu tikt atzītai sabiedrībā un tā kā šo 
mērķi iespējams sasniegt, šīm personām 
piešķirot atbilstošas tiesības, īpaši attiecībā 
uz sociālo nodrošinājumu un pensiju, 

L. tā kā personai, kura velta savu laiku un 
prasmes bērnu pieskatīšanai un 
audzināšanai vai vecāku cilvēku aprūpei, 
vajadzētu tikt atzītai sabiedrībā un tā kā šo 
mērķi iespējams sasniegt, šīm personām 
piešķirot atbilstošas tiesības, īpaši attiecībā 
uz sociālo nodrošinājumu un pensiju,

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums



PE415.300v03-00 32/68 AM\754370LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā personai, kura velta savu laiku un 
prasmes bērnu vai vecāku cilvēku aprūpei, 
vajadzētu tikt atzītai sabiedrībā un tā kā šo 
mērķi iespējams sasniegt, šīm personām 
piešķirot atbilstošas tiesības, īpaši attiecībā 
uz sociālo nodrošinājumu un pensiju,

L. tā kā personai, kura velta savu laiku 
bērnu audzināšanai vai vecāku cilvēku 
aprūpei, vajadzētu tikt atzītai sabiedrībā un 
tā kā šo mērķi iespējams sasniegt, šīm 
personām piešķirot atbilstošas tiesības, 
īpaši attiecībā uz sociālo nodrošinājumu un 
pensiju,

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā audzinošā loma, ko veic 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi attiecībā uz 
nākamajām paaudzēm un vecākām un 
aprūpējamām personām, ir nozīmīga 
kopējās labklājības veicināšanā, un 
starpnozaru politikai, tostarp politikām, 
kas attiecas uz sievietēm un vīriešiem, 
kuri brīvprātīgi nolēmuši sevi pilnīgi vai 
daļēji veltīt minētajam darbam, jāatzīst šī 
nozīme,

M. tā kā audzinošā loma, ko veic vecāki
attiecībā uz nākamajām paaudzēm, un tā, 
ko veic vecākās un aprūpējamās personas 
attiecībā uz bērniem, ir nozīmīga,

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā audzinošā loma, ko veic 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi attiecībā uz 
nākamajām paaudzēm un vecākām un 

M. tā kā audzinošā loma, ko veic vecāki
attiecībā uz nākamajām paaudzēm, un tā, 
ko veic bērni attiecībā uz vecākām un 
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aprūpējamām personām, ir nozīmīga 
kopējās labklājības veicināšanā, un 
starpnozaru politikai, tostarp politikām, 
kas attiecas uz sievietēm un vīriešiem, 
kuri brīvprātīgi nolēmuši sevi pilnīgi vai 
daļēji veltīt minētajam darbam, jāatzīst šī 
nozīme,

aprūpējamām personām, ir nozīmīga,

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā audzinošā loma, ko veic 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi attiecībā uz 
nākamajām paaudzēm un vecākām un 
aprūpējamām personām, ir nozīmīga 
kopējās labklājības veicināšanā, un 
starpnozaru politikai, tostarp politikām, 
kas attiecas uz sievietēm un vīriešiem, 
kuri brīvprātīgi nolēmuši sevi pilnīgi vai 
daļēji veltīt minētajam darbam, jāatzīst šī 
nozīme,

M. tā kā ir jāatzīst loma, ko veic 
aprūpētāji attiecībā uz nākamajām 
paaudzēm, vecākām un aprūpējamām 
personām,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā audzinošā loma, ko veic 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi attiecībā uz 
nākamajām paaudzēm un vecākām un 
aprūpējamām personām, ir nozīmīga 
kopējās labklājības veicināšanā, un 
starpnozaru politikai, tostarp politikām, kas 

M. tā kā par aprūpētājiem strādājošo 
sieviešu un vīriešu loma ir nozīmīga 
kopējās labklājības veicināšanā, un 
starpnozaru politikai, tostarp politikām, kas 
attiecas uz sievietēm un vīriešiem, kuri 
brīvprātīgi nolēmuši sevi pilnīgi vai daļēji 
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attiecas uz sievietēm un vīriešiem, kuri
brīvprātīgi nolēmuši sevi pilnīgi vai daļēji 
veltīt minētajam darbam, jāatzīst šī nozīme,

veltīt minētajam darbam, jāatzīst šī nozīme,

Or. it

Grozījums Nr. 67
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
O. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā priekšlaicīgi pensionētajām 
personām, neraugoties uz atstumtību 
oficiālās nodarbinātības darba tirgū, bieži 
piemīt gudrība, prasmes un zināšanas, kas 
nepieciešamas sabiedrības attīstībai un tā 
kā turpmāk šīs vērtības būtu jāizmanto 
kopējās labklājības celšanai, izmantojot 
politikas jomas, kas attiecas uz šo 
mērķgrupu,

O. tā kā, daudzās dalībvalstīs īstenojot
agrīnas pensionēšanās politiku, ir 
izveidojusies jauna personu kategorija, 
proti, priekšlaicīgi pensionētās personas, 
kurām neraugoties uz atstumtību oficiālās 
nodarbinātības darba tirgū, bieži piemīt 
gudrība, prasmes un zināšanas, kas 
nepieciešamas sabiedrības attīstībai, un 
tādēļ šo personu iesaistīšanās būtu
jānodrošina, izmantojot politikas jomas, 
kas attiecas uz šo mērķgrupu,

Or. it

Grozījums Nr. 68
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
O.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.a tā kā paaudžu solidaritātei visupirms 
jākļūst par sociāla rakstura saikni visu 
iesaistīto personu labā, jo katrai paaudzei 
ir kaut kas, ko tā var piedāvāt citai 
paaudzei,

Or. fr
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Grozījums Nr. 69
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
O.a. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.a. tā kā maternitāte un fakts, ka  
strādājošie izmanto savas tiesības uz 
atvaļinājumu, diemžēl joprojām ir plaši 
izplatīts cēlonis nepieņemamai 
diskriminācijai,

Or. it

Grozījums Nr. 70
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
O.a. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.a. tā kā visu iesaistīto labā solidaritātei 
starp paaudzēm primāri ir jākļūst par 
sociālu saikni, kuras ietvaros visām 
paaudzēm ir vienai otrai ko sniegt,

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
O.b. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.b. tā kā solidaritātei ar mūsu vecāko 
paaudzi ir jākļūst stiprākai, bet tā kā tai ir 
jābūt saskaņā arī ar atbilstošu solidaritāti 
ar bērniem un jauniešiem; tā kā gados 
vecāki cilvēki var sniegt gudrību, 
zināšanas un pieredzi, bet jaunākās 
paaudzes – enerģiju, dinamiku, prieku par 



PE415.300v03-00 36/68 AM\754370LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

dzīvi un cerību,

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
O.b. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.b. tā kā Komisija kopš 2003. gada 
oktobra rīko apspriedes ar abām 
rūpniecības pusēm par darba un ģimenes 
dzīves līdzsvarošanu; tā kā šajā 
apspriedēs, kas ir pārgājušas otrajā 
posmā, tiek pārrunāts, cik nozīmīgi ir rast 
politikas un līdzekļus, kas palīdzētu 
“labas darbvietas” apvienot ar sieviešu un 
vīriešu pienākumiem kā aprūpētājiem,

Or. it

Grozījums Nr. 73
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
O.c. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.c. tā kā politikas un līdzekļi drab un 
ģimenes dzīves līdzsvarošanas 
veicināšanai – sākot no pusslodzes darba 
līdz atvaļinājumam un pakalpojumiem –
gandrīz vienmēr ir mērķēti uz sievietēm, 
nevis paredzēti kā veids, kas rosinātu 
godīgi sadalīt pienākumus, 

Or. it
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Grozījums Nr. 74
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
O.b. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.b. aicinot Komisiju un dalībvalstis ņemt 
vērā ārkārtējo priekšlaicīgi pensionējušos 
personu potenciālu gan no sociālā, gan 
arī ekonomiskā viedokļa, un mudinot 
veicināt visas politikas saistībā ar 
solidaritāti starp paaudzēm, kas vērstas uz 
brīvprātīgo darbu, iekļaujot gados 
vecākus cilvēkus asociāciju un NVO 
struktūrās,

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
O.c. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.c. uzsverot, ka solidaritātei ar mūsu 
vecāko paaudzi ir jākļūst stiprākai, bet 
akcentējot, ka tai ir jābūt saskaņā arī ar 
atbilstošu solidaritāti ar bērniem un 
jauniešiem; tā kā gados vecāki cilvēki var 
sniegt gudrību, zināšanas un pieredzi, bet 
jaunākās paaudzes – enerģiju, dinamiku, 
prieku par dzīvi un cerību,

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
O.d. apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.d. tā kā Komisija ir sastādijusi 
priekšlikumus, kas paredzēti maternitātes 
atvaļinājuma uzlabošanai un aizsargātu 
pašnodarbinātās mātes,

Or. it

Grozījums Nr. 77
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
O.d. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O.d. tā kā, ņemot vērā pieaugošo 
ilgmūžību, un lai sniegtu iespēju 
piekšlaicīgi pensionētajiem, kuri pauduši 
šādu vēlmi, īstenot sociālo integrēšanos 
un finansiālo neatkarību no viņu 
ģimenēm, Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāveicina politikas, kas sniedz gados 
vecākiem cilvēkiem iespēju saglabāt 
darbu vai atgriezties darba tirgū, ieskaitot 
pasākumus, kuru mērķis ir kombinēt 
nodarbinātību un pensionēšanos,

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā vīriešiem/tēviem ir nozīmīga loma 
patiesas vienlīdzības, kas cienītu vīriešu 
un sieviešu atšķirības un papildinošās 
īpašības, radīšanā,

P. tā kā vīriešiem ir nozīmīga loma patiesas 
vienlīdzības radīšanā,
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Or. en

Grozījums Nr. 79
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā vīriešiem/tēviem ir nozīmīga loma 
patiesas vienlīdzības, kas cienītu vīriešu 
un sieviešu atšķirības un papildinošās 
īpašības, radīšanā,

P. tā kā vīriešiem/tēviem ir nozīmīga loma 
patiesas vienlīdzības radīšanā starp 
sievietēm un vīriešiem,

Or. en

Grozījums Nr. 80
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
P.a. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P.a. ņemot vērā to, cik būtiski ir uzsvērt 
tēvu lomu sievas/mātes pozitīvā tēla 
aizsardzībā,

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
P.b. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P.b. iekļaujot pirmās Eiropas konferences 
tēviem secinājumus, ko Padomes 
Austrijas prezidentūra sarīkoja Vīnē no 
2004. gada 15. līdz 16. septembrim,
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Or. fr

Grozījums Nr. 82
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
Q apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Q. tā kā lielākajā daļā Eiropas reģionu 
darba laika organizācija nešķiet labvēlīga 
cilvēkiem ar bērniem un tā kā darba 
ņēmējiem, kuriem ir bērni, ir mazāk 
iespēju strādāt darbu ar elastīgu darba laiku 
nekā darba ņēmējiem bez bērniem,

Q. tā kā Parlamenta 2007. gada novembra 
rezolūcijā tika izklāstīti elstīguma un  
sociālās drošības principi, kas 
piemērojami sievietēm, un tā kā lielākajā 
daļā Eiropas reģionu darba laika 
organizācija nešķiet labvēlīga cilvēkiem ar 
bērniem un tā kā darba ņēmējiem, kuriem 
ir bērni, ir mazāk iespēju strādāt darbu ar 
elastīgu darba laiku nekā darba ņēmējiem 
bez bērniem,

Or. it

Grozījums Nr. 83
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
R apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

R. tā kā ir vēlams radīt tādus apstākļus, 
lai sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu 
brīvi un vienlīdzīgos apstākļos izvēlēties 
veidu, kā rūpēties par saviem bērniem, un 
tā kā publiskie līdzekļi, kas paredzēti 
mazu bērnu aprūpei, tālab būtu jāapvieno 
vienotā pabalstā, kas piešķirts katrai 
ģimenei atkarībā no bērnu skaita un ko 
ģimenes var izmantot pēc saviem 
ieskatiem: piemēram, maksājot par 
bērnudārzu, algojot auklīti vai 
kompensējot ienākumus vienam no 
vecākiem, kurš pārtraucis strādāt,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
R apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

R. tā kā ir vēlams radīt tādus apstākļus, lai 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu brīvi 
un vienlīdzīgos apstākļos izvēlēties veidu, 
kā rūpēties par saviem bērniem, un tā kā 
publiskie līdzekļi, kas paredzēti mazu 
bērnu aprūpei, tālab būtu jāapvieno 
vienotā pabalstā, kas piešķirts katrai 
ģimenei atkarībā no bērnu skaita un ko 
ģimenes var izmantot pēc saviem 
ieskatiem: piemēram, maksājot par 
bērnudārzu, algojot auklīti vai 
kompensējot ienākumus vienam no 
vecākiem, kurš pārtraucis strādāt,

R. tā kā ir vēlams radīt tādus apstākļus, 
kuros ģimenes varētu brīvi izvēlēties 
veidu, kā rūpēties par saviem bērniem, 
neatkarīgi no politiķu definīcijām par to, 
kā šīs ģimenes ir strukturizētas,

Or. en

Grozījums Nr. 85
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
S apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

S. tā kā ģimenes plāni un profesionālās 
ambīcijas var tikt saskaņotas tikai tad, ja 
iesaistītās personas ekonomiskā un sociālā 
ziņā var patiešām brīvi izvēlēties, 
nenonākot neizdevīgā situācijā un ar 
noteikumu, ka ir pieejamas nepieciešamās 
infrastruktūras,

S. tā kā darba un privātās/ģimenes dzīves 
saskaņošana var tikt panākta tikai, ja 
Eiropas un valstiskā līmenī iesaistītās 
personas atbalsta politiski un ekonomiski 
lēmumi, un tās nenonāk neizdevīgā 
situācijā un ar noteikumu, ka ir pieejamas 
nepieciešamās infrastruktūras,

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
T apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T. tā kā pastāv risks būt spiestam strādāt 
darbu uz pusslodzi, īpaši sievietēm/mātēm 
— šī izvēle viņām bieži tikusi uzspiesta 
sakarā ar pienācīgu bērnu aprūpes struktūru 
trūkumu,

T. tā kā pastāv risks būt spiestam strādāt 
darbu uz pusslodzi, īpaši sievietēm/mātēm 
— šī izvēle viņām bieži tikusi uzspiesta 
sakarā ar pienācīgu bērnu aprūpes struktūru 
trūkumu, un pastāv arī risks, ka pāreja no 
pilnas slodzes uz pusslodzi netiek atļauta, 
tādējādi padarot darba un ģimenes dzīves 
līdzsvarošanu sarežģītu, lai neteiktu -
neiespējamu,

Or. it

Grozījums Nr. 87
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
T.a. apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T.a. aicinot Komisiju veicināt atklātas 
koordinēšanas metodes aizsākšanu, lai 
identificētu inovatīvus pasākumus un 
prakses, kas atbalsta solidaritāti starp 
paaudzēm Eiropa visās jomās, kas 
saistītas ar ģimenes dzīves ikdienu,

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts



AM\754370LV.doc 43/68 PE415.300v03-00

                              Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Aicina dalībvalstu statistikas iestādes 
veikt piemērotus pasākumus, lai valstu 
uzskaites sistēmās (SNA) iekļautu 
neredzamā darba paaudžu solidaritātes 
jomā vērtību, kas sadalīta pēc dzimuma, 
un tā ieguldījumu valsts IKP;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Aicina dalībvalstu statistikas iestādes 
veikt piemērotus pasākumus, lai valstu 
uzskaites sistēmās (SNA) iekļautu 
neredzamā darba paaudžu solidaritātes 
jomā vērtību, kas sadalīta pēc dzimuma, un 
tā ieguldījumu valsts IKP;

1. Aicina dalībvalstu statistikas iestādes 
novērtēt iespēju iekļaut valstu uzskaites 
sistēmās (SNA) neredzamā darba paaudžu 
solidaritātes jomā vērtību, kas sadalīta pēc 
dzimuma, un tā ieguldījumu valsts IKP;

Or. it

Grozījums Nr. 90
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a. Atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un 
secinājumus, kas paredzēti visu dzīves 
kvalitātes uzlabošanai brīvas ģimenes 
plānu realizēšanai labvēlīgākā kontekstā, 
uzsverot sieviešu un vīriešu līdztiesību 
plašāku Lisabonas mērķu ietvaros;  

Or. it
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Grozījums Nr. 91
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b. Uzskata, ka ģimenēm ir jāveic liels 
ieguldījums sabiedrībā, tādēļ tām 
nepieciešams sniegt atbalstu, lai 
nodrošinātu, ka atsevišķajām 
mājsaimniecībām nav jāsaskaras ar 
pašreiz rodošos izaicinājumu un 
pārmaiņu slogu un tādējādi jākalpo par 
“sociālo buferi”, ņemot vērā bezdarbu, 
slimības un invaliditāti, kļūstot par 
vardarbības teātri; 

Or. it

Grozījums Nr. 92
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.c. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c. Norāda, ka ir nepieciešams rast videjā 
termiņa un ilgtermiņa risinājumus, lai 
novērstu risku, ka jauniešiem un 
sievietiem tiek liegta atbilstoša pensija un 
tādējādi viņi tiek pakļauti lielākam 
nabadzības riskam;

Or. it

Grozījums Nr. 93
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.d. punkts (jauns)



AM\754370LV.doc 45/68 PE415.300v03-00

                              Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.d. Norāda, ka dažādās ES valstīs 
pakāpeniski pieaug mājsaimniecību 
skaits, bet to apmērs ir samazinājies 
(vientuļo vecāku ģimenes), ka aizvien 
vairāk bērnu dzīvo ģimenēs, kurās dzīvo 
abu dzīvesbiedru bērni no iepriekšējām 
laulībām, un ka pieaug tādu bērnu 
adoptēšanas skaits, kuri nav no Eiropas, 
un imigrācijas rezultātā rodas virkne 
jaunu ģimenes kultūru;

Or. it

Grozījums Nr. 94
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.e. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.e. Aicina veikt rūpīgu analīzi saistībā ar 
pētījumiem, kas ierosina aizvietot darba 
līgumus ar darbības līgumiem, kas 
sniegtu iespēju mobilitātei, pārmaiņām, 
dzīves cikliem un karjeras pārtraukumiem 
gan saistībā ar nodarbinātību kā darba 
ņēmējam, gan arī kā pašnodarbinātajam, 
atskaitoties par apmācību vai aprūpi;

Or. it

Grozījums Nr. 95
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.f. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.f. Aicina pētījumu iestādes un institūtus 
ieguldīt vairāk resursu, lai labāk realizētu 
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tādu produktu ekoloģiskos uzlabojumus, 
kas paredzēti bērniem vai personām, kas 
nevar pašas par sevi parūpēties, vai 
vispārējai lietošanai mājsaimniecībās;

Or. it

Grozījums Nr. 96
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
1.g. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.g. Aicina rast veidus, kā pasargāt 
sieviešu nodarbinātību darba tirgū no 
negatīvās ietekmes, īstenojot pasākumus 
aprūpes atbalstam, tā satusa 
paugstināšanai un cenas noteikšanai, 
īpašu uzmanību pievērošot stāvoklim tajās 
valstīs, kurās lielā mērā jau pastāv 
neformāls darbs, ēnu ekonomika un 
nelikumīga nodarbinātība; tādēļ aicina 
veikt novērtējumu, lai noteiktu, kā 
aprūpes atzīšanas pasākumi varētu 
ietekmēt sabiedrību un sievietes, tajā 
skaitā veicot simbolisku pensiju 
kalkulāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 97
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Aicina Eiropas Kopienu Statistikas 
biroju (EUROSTAT) izstrādāt pasākumus, 
ar ko būtu iespējams izcelt neredzamā 
darba paaudžu solidaritātes jomā vērtību 
un tā ieguldījumu Savienības IKP, un šī 

2. Aicina Eiropas Kopienu Statistikas 
biroju (EUROSTAT) izstrādāt pasākumus, 
lai atspoguļotu bērnu aprūpi un rūpes par 
apgādāmajajiem, iedalot informāciju pēc 
dzimumiem;
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mērķa sasniegšanai cieši sadarboties ar 
Pasaules Banku, Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizāciju (ESAO) un 
Starptautisko Darba organizāciju (SDO);

Or. en

Grozījums Nr. 98
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Aicina Eiropas Kopienu Statistikas 
biroju (EUROSTAT) izstrādāt pasākumus, 
ar ko būtu iespējams izcelt neredzamā 
darba paaudžu solidaritātes jomā vērtību un 
tā ieguldījumu Savienības IKP, un šī mērķa 
sasniegšanai cieši sadarboties ar Pasaules 
Banku, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizāciju (ESAO) un 
Starptautisko Darba organizāciju (SDO);

2. Rosina Eiropas Kopienu Statistikas 
biroju (EUROSTAT) izvērtēt iespēju 
izstrādāt pasākumus, ar ko būtu iespējams 
izcelt neredzamā darba paaudžu 
solidaritātes jomā vērtību un tā ieguldījumu 
Savienības IKP, un šī mērķa sasniegšanai 
cieši sadarboties ar Pasaules Banku, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO) un Starptautisko 
Darba organizāciju (SDO);

Or. it

Grozījums Nr. 99
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Aicina Komisiju iepazīstināt ar 
konkrētām iniciatīvām, lai apstiprinātu 
kompetenci, kas iegūta audzināšanas darbā, 
aprūpējot apgādājamas personas un veicot 
mājsaimniecības pienākumus, tā, lai šī 
kompetence tiktu ņemta vērā, atgriežoties 
darba tirgū;

3. Aicina Komisiju iepazīstināt ar 
konkrētām iniciatīvām, lai apstiprinātu 
kompetenci, kas iegūta audzināšanas darbā, 
aprūpējot apgādājamas personas un veicot 
mājsaimniecības pienākumus, tā, lai šī 
kompetence tiktu ņemta vērā, atgriežoties 
darba tirgū; norāda, ka saskaņā ar valstu 
eksperimentēšanas ar sistēmām 
labākajām tradīcijām sociālās 
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kompetences novērtējums ir centrālais 
kompetences vērtējumā, lai noteiktu 
darbspēkā pieprasījumu līdz ar darbspēka 
piedāvājumu;

Or. it

Grozījums Nr. 100
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
3.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a. Aicina Komisiju rīkot izpratnes 
veidošanas kampaņu un iepazīstināt ar 
izmēģinājuma projektiem, lai sekmētu 
sieviešu un vīriešu līdzsvarotu dalību 
ģimenes un darba dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
3.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b. Aicina Komisiju uzsākt jaunu 
direktīvu saistībā ar  specifiskajām 
tiesībām un drošību attiecībā uz darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu ģimenēs, 
kurās ir apgādājami ģimenes locekļi 
(bērni, gados veci cilvēki un invaldīdi), 
aicina arī dalībvalstis apsvērt elastīgu 
darblaiku vecākiem (brīvas izvēles 
rezultātā) un elastīgus laikus bērnu 
aprūpes iestādēm, lai palīdzētu gan 
vīriešiem, gan sievietēm veiksmīgāk 
apvienot darba un ģimenes dzīvi;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Aicina dalībvalstis veikt pasākumus 
neformālā, neredzamā darba, ko paaudžu 
solidaritātes jomā veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi, atzīšanai no juridiskā, sociālā 
un ekonomiskā viedokļa (īpaši saistībā ar 
sociālo nodrošinājumu, profesionālo 
statusu, ienākumiem un vienlīdzīgām 
iespējām starp vīriešiem un sievietēm);

4. Aicina dalībvalstis veikt pasākumus  
sociālajā un ekonomiskajā līmenī paaudžu 
solidaritātes jomā (īpaši saistībā ar sociālo 
nodrošinājumu un vienlīdzīgām iespējām 
starp vīriešiem un sievietēm);

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Aicina dalībvalstis veikt pasākumus 
neformālā, neredzamā darba, ko paaudžu 
solidaritātes jomā veic sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi, atzīšanai no juridiskā, sociālā 
un ekonomiskā viedokļa (īpaši saistībā ar 
sociālo nodrošinājumu, profesionālo 
statusu, ienākumiem un vienlīdzīgām 
iespējām starp vīriešiem un sievietēm);

4. Aicina dalībvalstis veikt pasākumus 
neformālā, neredzamā darba, ko paaudžu 
solidaritātes jomā veic aprūpētāji, atzīšanai 
no juridiskā, sociālā un ekonomiskā 
viedokļa (īpaši saistībā ar sociālo 
nodrošinājumu, profesionālo statusu, 
ienākumiem un vienlīdzīgām iespējām 
starp vīriešiem un sievietēm);

Or. en

Grozījums Nr. 104
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Aicina Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju uzņemties pasākumus ar 
mērķi noteikt kritērijus un standartus, kas 
ļautu uzskaitīt un novērtēt daudzveidīgos 
sieviešu un vīriešu neformālās 
nekomerciālās nodarbības aspektus, 
pamatojoties uz saskaņotu šī 
nodarbinātības veida novērtēšanas un 
attīstīšanas metodi, kā arī šo darbību 
ilgtermiņa ekonomisko un sociālo 
lietderību un to ieguldījumu IKP;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Aicina Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju uzņemties pasākumus ar 
mērķi noteikt kritērijus un standartus, kas 
ļautu uzskaitīt un novērtēt daudzveidīgos 
sieviešu un vīriešu neformālās 
nekomerciālās nodarbības aspektus, 
pamatojoties uz saskaņotu šī 
nodarbinātības veida novērtēšanas un 
attīstīšanas metodi, kā arī šo darbību 
ilgtermiņa ekonomisko un sociālo 
lietderību un to ieguldījumu IKP;

5. Aicina Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju uzņemties pasākumus ar 
mērķi noteikt kritērijus un standartus, kas 
ļautu uzskaitīt un novērtēt daudzveidīgos 
sieviešu un vīriešu neformālās 
neapmaksātas nodarbības aspektus, 
pamatojoties uz saskaņotu šī 
nodarbinātības veida novērtēšanas un 
attīstīšanas metodi, kā arī šo darbību 
ilgtermiņa ekonomisko un sociālo 
lietderību un to ieguldījumu IKP;

Or. el

Grozījums Nr. 106
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Aicina sociālo un ekonomikas zinātņu, 
kā arī tiesību zinātnes, filozofijas, 
antropoloģijas, neirozinātnes, zinātnes 
par bērna attīstību un 
geriatrijas/gerontoloģijas ekspertus 
izstrādāt skaidrākas dažādu terminu 
definīcijas, lai atvieglotu to izpratni un 
ierobežotu iespējamos pārkāpumus, un 
ierosina izveidot Eiropas līmeņa 
starpnozaru pētniecības programmu ar 
mērķi izprast izpausmes, biežumu un 
iekšējo motivāciju dalībai neformālā 
nekomerciālā darba tirgū, kas vēl nav 
oficiāli atzīts, stiprinot solidaritātes tīklu 
starp paaudzēm, kā arī šim mērķim 
paredzētā finansējuma iegūšanu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Aicina sociālo un ekonomikas zinātņu, 
kā arī tiesību zinātnes, filozofijas, 
antropoloģijas, neirozinātnes, zinātnes par 
bērna attīstību un geriatrijas/gerontoloģijas 
ekspertus izstrādāt skaidrākas dažādu 
terminu definīcijas, lai atvieglotu to 
izpratni un ierobežotu iespējamos 
pārkāpumus, un ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa starpnozaru pētniecības programmu 
ar mērķi izprast izpausmes, biežumu un 
iekšējo motivāciju dalībai neformālā 
nekomerciālā darba tirgū, kas vēl nav 
oficiāli atzīts, stiprinot solidaritātes tīklu 
starp paaudzēm, kā arī šim mērķim 
paredzētā finansējuma iegūšanu;

6. Aicina sociālo un ekonomikas zinātņu, 
kā arī tiesību zinātnes, filozofijas, 
antropoloģijas, neirozinātnes, zinātnes par 
bērna attīstību un geriatrijas/gerontoloģijas 
ekspertus izstrādāt skaidrākas dažādu 
terminu definīcijas, lai atvieglotu to 
izpratni un ierobežotu iespējamos 
pārkāpumus, un ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa starpnozaru pētniecības programmu 
ar mērķi izprast izpausmes, biežumu un 
iekšējo motivāciju dalībai neformālā 
neapmaksāta darba tirgū, kas vēl nav 
oficiāli atzīts, stiprinot solidaritātes tīklu 
starp paaudzēm, kā arī šim mērķim 
paredzētā finansējuma iegūšanu;

Or. el
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Grozījums Nr. 108
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Aicina sociālo un ekonomikas zinātņu, 
kā arī tiesību zinātnes, filozofijas, 
antropoloģijas, neirozinātnes, zinātnes par 
bērna attīstību un geriatrijas/gerontoloģijas 
ekspertus izstrādāt skaidrākas dažādu 
terminu definīcijas, lai atvieglotu to 
izpratni un ierobežotu iespējamos 
pārkāpumus, un ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa starpnozaru pētniecības programmu 
ar mērķi izprast izpausmes, biežumu un 
iekšējo motivāciju dalībai neformālā 
nekomerciālā darba tirgū, kas vēl nav 
oficiāli atzīts, stiprinot solidaritātes tīklu 
starp paaudzēm, kā arī šim mērķim 
paredzētā finansējuma iegūšanu;

6. Aicina sociālo un ekonomikas zinātņu, 
kā arī tiesību zinātnes, filozofijas, 
antropoloģijas, neirozinātnes, zinātnes par 
bērna attīstību un geriatrijas/gerontoloģijas 
ekspertus izstrādāt skaidrākas dažādu 
terminu definīcijas, lai atvieglotu to 
izpratni un ierobežotu iespējamos 
pārkāpumus, un ierosina izveidot Eiropas 
līmeņa starpnozaru pētniecības programmu 
ar mērķi izprast izpausmes, biežumu un 
iekšējo motivāciju dalībai neformālā 
nekomerciālā darba tirgū, kas vēl nav 
oficiāli atzīts, stiprinot solidaritātes tīklu 
starp paaudzēm, kā arī šim mērķim 
paredzētā finansējuma iegūšanu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis izmantot 
rezultātus, lai šajā jomā izstrādātu 
labākas politikas;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
6.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a. Aicina Komisiju veicināt atklātas 
koordinēšanas metodes aizsākšanu, lai 
identificētu inovatīvus pasākumus un 
prakses, kas atbalsta solidaritāti starp 
paaudzēm Eiropa visās jomās, kas 
saistītas ar ģimenes dzīves ikdienu,

Or. fr
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Grozījums Nr. 110
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
6.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b. Aicina Komisiju veicināt dalībvalstis, 
īstenojot labas prakses -  “vispārējo 
nodarbinatības-pakalpojumu čeka” 
modeļa - apmaiņu, kas ticis izveidots lai 
atbalstītu palīdzības pakalpojumus 
atsevišķām personām un šobrīd ir viens 
no labākajiem labas prakses piemēriem, 
ko vajadzētu izplatīt un veicināt visās 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
6.c. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c. Lūdz Komisiju pārraudzīt dalībvalstu 
labo praksi saistībā ar aprūpetājiem un 
paziņot šo labo praksi visu dalībvalstu 
vidū, lai paradītu, ka aprūpētājiem ir 
centrāla loma solidaritātes paaudžu 
starpā jomā un lai veicinātu stratēģijas 
īstenošanu aprūpētājiem dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Aicina dalībvalstis atbalstīt un veicināt
darbības programmas, ko izveidojusi 
Komisija saskaņā ar Eiropas Ģimeņu 
aliansi; lūdz Komisiju intensīvi attīstīt 
līdzekļus, ar ko sistematizētu veiksmīgas 
prakses un pētījumu apmaiņu šajā jomā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Aicina dalībvalstis atbalstīt un veicināt 
darbības programmas, ko izveidojusi 
Komisija saskaņā ar Eiropas Ģimeņu 
aliansi; lūdz Komisiju intensīvi attīstīt 
līdzekļus, ar ko sistematizētu veiksmīgas 
prakses un pētījumu apmaiņu šajā jomā;

7. Aicina dalībvalstis atbalstīt un veicināt 
darbības programmas, ko izveidojusi 
Komisija; lūdz Komisiju intensīvi attīstīt 
līdzekļus, ar ko sistematizētu veiksmīgas 
prakses un pētījumu apmaiņu šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
7.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt iekļaušanas politikas, kas sniedz 
iespēju priekšlaicīgi pensionētiem 
saglabāt savu darbu vai atgriezties darba 
tirgū, tajā skaitā pateicoties pasākumiem, 
kas paredzēti nodarbinātības un 
pensionēšanās kombinēšanai, ņemot vērā 
pieaugošo ilgmūžību, lai sniegtu iespēju 
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piekšlaicīgi pensionētajiem, kuri pauduši 
šādu vēlmi, īstenot sociālo integrēšanos 
un finansiālo neatkarību no viņu 
ģimenēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu 
veiksmīgāk izvēlēties veidu, kā apvienot 
darbu un ģimeni;

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai strādājošām 
mātēm un tēviem tiktu sniegts atbalsts 
atbilstoši politikām, kas paredzētas darba 
un ģimenes dzīves līdzsvarošanas 
veicināšanai, un lai būtu pieejami līdzekļi, 
kas kalpo šo rezultātu sasniegšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 116
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu 
veiksmīgāk izvēlēties veidu, kā apvienot 
darbu un ģimeni;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 117
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu 
veiksmīgāk izvēlēties veidu, kā apvienot 
darbu un ģimeni;

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai sievietes un 
vīrieši varētu veiksmīgāk izvēlēties veidu, 
kā apvienot darbu un ģimeni;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu 
veiksmīgāk izvēlēties veidu, kā apvienot 
darbu un ģimeni;

8. Aicina publiskās iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, neciešot dēļ 
diskriminācijas, varētu veiksmīgāk 
izvēlēties veidu, kā apvienot studijas, 
apmācību, pārkvalificēšanos un darbu un 
ģimeni;

Or. el

Grozījums Nr. 119
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. Atsaucas uz pieaugušo pusaudžu 
vecuma māmiņu skaitu un šajā sakarā 
Apvienotās Karalistes pētījumu, kurā 
atklājas, ka 13 gadus vecas meitenes 
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izdara “karjeras izvēli”, nolemjot laist 
pasaulē bērnu, jo uzskata, ka bērnu 
audzināšana ir labāka par strādāšanu 
“bezizejas darbā”;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. Lūdz dalībvalstis attīstīt politikas 
starppaaudžu aktivitāšu veicināšanai, 
piemēram, centrus “tilts starp paaudzēm”, 
kuros gados vecākiem pieaugušajiem tiek 
maksāts par bērnu aprūpi;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Aicina dalībvalstis par prioritāti uzskatīt 
atvaļinājuma režīmus (bērna kopšanas 
atvaļinājumu, dzemdību atvaļinājumu, 
apgādātāja atvaļinājumu), ko piešķir 
personām, kuras vēlas pārtraukt savu 
profesionālo darbību, lai rūpētos par bērnu
vai apgādājamu personu;

9. Aicina dalībvalstis par prioritāti uzskatīt 
atvaļinājuma režīmus (bērna kopšanas 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu, 
apgādātāja atvaļinājumu), ko piešķir 
personām, kuras vēlas pārtraukt savu 
profesionālo darbību, lai rūpētos par 
apgādājamu personu;

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
9.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a. Mudina dalībvalstis to valsts politikā 
iekļaut gadu ilga dzemdību atvaļinājuma 
ieviešanu, tādējādi sniedzot iespēju tām 
mātēm, kuras to vēlas, izveidot ārkārtīgi 
svarīgo saikni ar saviem bērniem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
9.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a. Mudina dalībvalstis to valsts politikā 
iekļaut gadu ilga dzemdību atvaļinājuma 
ieviešanu, tādējādi sniedzot iespēju tām 
mātēm, kuras to vēlas, izveidot ārkārtīgi 
svarīgo saikni ar saviem bērniem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
9.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a. Uzskata, ka ir nepieciešams veikt 
pasākumus, lai uzlabotu attieksmi ne tikai 
pret dzemdību atvaļinājumu mātēm, bet 
arī paternitātes atvaļinājumu tēviem un 
bērna kopšanas atvaļinājumu vecākiem, 
īpašu uzmanību pievēršot atvaļinājumam, 



AM\754370LV.doc 59/68 PE415.300v03-00

                              Ārējais tulkojums LV

ko ņem strādājoši tēvi, paturot prātā, ka 
visās dalībvalstīs procentuāli tikai neliela 
daļa vīriešu izmanto savas tiesības uz 
atvaļinājumu; 

Or. it

Grozījums Nr. 125
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. Uzstāj, ka ikvienai personai, kas vēlas 
pārtraukt vai ierobežot savu oficiālo 
profesionālo darbību, lai nodarbotos ar 
paaudžu solidaritātes veicināšanu, 
vajadzētu dot iespēju strādāt darbu ar 
elastīgu darba laiku; tālab aicina mazos 
un vidējos uzņēmumus veidot 
brīvprātīgāku sadarbību, bet publiskās 
iestādes — būt elastīgākām, plānojot 
valsts atbalstam piešķirto budžetu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
10.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a. Aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem 
uzlabot darba un ģimenes dzīves 
līdzsvarošanas politikas, īpaši:
- garantējot, ka maternitātes izmaksas 
sedz ne tikai darba devējs, bet arī valsts 
līdzekļi, lai apkarotu diskriminējošo rīcību 
uzņēmumu ietvaros un atbalstītu 
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demogrāfisko atjaunošanos,
- uzlabojot solidaritātes starp paaudzēm 
ietvaros pieeju aprūpei un palīdzības 
pakalpojumiem aprūpējamiem cilvēkiem 
(bērniem, invalīdiem un gados vecākiem 
cilvēkiem) un šādu pakalpojumu elastību, 
ieskaitot pakalpojumus mājās, definējot 
minimālo struktūru skaitu, kas ir atvērtas 
naktī un ir pieejamas arī mājās, lai 
nodrošinātu, ka darba un privātās dzīves 
vajadzības būtu iespējams vieglāk 
kombinēt;

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
10.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a. Aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem 
aizsākt darba un ģimenes dzīves 
līdzsvarošanas politiku pārskatīšanu, 
īpaši:
- garantējot, ka maternitātes izmaksas 
sedz ne tikai darba devējs, bet arī valsts 
līdzekļi, lai likvidētu diskriminējošo rīcību 
uzņēmumu ietvaros un atbalstītu 
demogrāfisko atjaunošanos,
- uzlabojot solidaritātes starp paaudzēm 
ietvaros pieeju aprūpei un palīdzības 
pakalpojumiem aprūpējamiem cilvēkiem 
(bērniem, invalīdiem un gados vecākiem 
cilvēkiem) un šādu pakalpojumu elastību, 
ieskaitot pakalpojumus mājās, definējot 
minimālo struktūru skaitu, kas ir atvērtas 
naktī un ir pieejamas arī mājās, lai 
nodrošinātu, ka tiek īstenotas gan darba, 
gan privātās dzīves vajadzības;

Or. fr
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Grozījums Nr. 128
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
10.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a. Atzinīgi vērtē priekšlikumu iekļaut 
direktīvā par darba laika organizēšanu 
pantu par darba un ģimenes dzīves 
līdzsvarošanu un norāda nepieciešamību 
atļaut šādu noteikumu, nosakot darba 
nedēļas un dežūras laiku noteikumus; 

Or. it

Grozījums Nr. 129
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Lūdz dalībvalstīm gādāt, lai ikviena 
persona, kura uz laiku pārtraukusi savu 
profesionālo darbību, lai nodarbotos ar 
bērnu aprūpi vai rūpētos par gados 
vecākām vai aprūpējamām personām, 
varētu (no jauna) iekļauties darba tirgū un 
saglabātu tiesības atgriezties savā 
iepriekšējā darbavietā un tiesības uz 
paaugstinājumu amatā;

11. Lūdz dalībvalstīm gādāt, lai ikviena 
persona, kura uz laiku pārtraukusi savu 
profesionālo darbību, lai nodarbotos ar 
bērnu aprūpi un audzināšanu vai rūpētos 
par gados vecākām vai aprūpējamām 
personām, varētu (no jauna) iekļauties 
darba tirgū un saglabātu tiesības atgriezties 
savā iepriekšējā darbavietā un tiesības uz 
paaugstinājumu amatā;

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Lūdz dalībvalstīm gādāt, lai ikviena 
persona, kura uz laiku pārtraukusi savu 
profesionālo darbību, lai nodarbotos ar 
bērnu aprūpi vai rūpētos par gados 
vecākām vai aprūpējamām personām, 
varētu (no jauna) iekļauties darba tirgū un 
saglabātu tiesības atgriezties savā 
iepriekšējā darbavietā un tiesības uz 
paaugstinājumu amatā;

11. Lūdz dalībvalstīm gādāt, lai ikviena 
persona, kura uz laiku pārtraukusi savu 
profesionālo darbību, lai nodarbotos ar 
bērnu audzināšanu vai rūpētos par gados 
vecākām vai aprūpējamām personām, 
varētu (no jauna) iekļauties darba tirgū un 
saglabātu tiesības atgriezties savā 
iepriekšējā darbavietā un tiesības uz 
paaugstinājumu amatā;

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
11.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a. Norāda, ka sievietes ienākumi 
joprojām ir atslēga uz viņu ekonomisko 
neatkarību un lielāku līdztiesību starp 
sievietēm un vīriešiem sabiedrībā 
kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
11.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a. Uzskata, ka solidaritāte starp 
paaudzēm ir veicināma, izmantojot 
saprātīgas fiskālās politikas (pārvedumu, 
atskaitījumu un atlaižu veidā), pasākumus 
aktīvas novecošanas veicināšanai, 
kompetences attīstības politikas un 
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apvienotu pakalpojumu tīklus bērniem, 
gados vecākiem cilvēkiem, invalīdiem un 
tiem, kuri paši nespēj par sevi parūpēties, 
novērtējot kā tie sekmē vai nelabvēlīgi 
ietekmē personu izvēli un darba un 
ģimenes dzīves līdzsvarošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 133
Claire Gibault

Rezolūcijas priekšlikums
11.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a. Atgādina Komisijai un dalībvalstīm, 
ka ir nepieciešams pieņemt pozitīvus 
pasākumus par labu sievietēm un 
vīriešiem, lai atbalstītu viņu atgriešanos 
darbā pēc ģimenes pienākumu pildīšanas 
(audzinot bērnus un/vai aprūpējot slimus 
vecākus vai vecākus invalīdus), veicinot 
politikas (re)integrēšanai nodarbinātības 
tirgū, lai viņi varētu atgūt finansiālo 
neatkarību;

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
11.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b. Norāda, ka dalībvalstu pensiju 
shēmās sievietēm joprojām ir tikai 
atvasinātas tiesības, kas izriet no viņu vīru 
nodarbinātības ierakstiem, kā rezultātā 
vairums no gados vecākajiem cilvēkiem, 
kas dzīvo nabadzībā, ir sievietes;
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Or. en

Grozījums Nr. 135
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
11.c. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.c. Aicina dalībvalstis risināt 
strukturālos faktorus, kas veicina 
nevienlīdzību pensiju shēmās, ieverot 
aprūpes organizācijas un darba un 
ģimenes dzīves apvienošanu, 
nevienlīdzību darba tirgū, atšķirību starp 
darba samaksu abiem dzimumiem un 
tiešo diskrimināciju otrajā un trešajā 
pensiju līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
12.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a. Aicina dalībvalstis pārskatīt savas 
nodokļu sistēmas un noteikt nodokļu 
likmes, kas balstītas uz personu tiesībām 
un konsekventi pieprasa pensiju tiesību, 
kā arī sociālā nodrošinājuma sistēmu 
tiesību individualizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
12.a. punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a. Aicina institūcijas un dalībvalstis 
veikt specifiskus pasākumus par labu 
sievietēm, lai novērstu konkrētas 
instances, kas de facto īsteno 
nevienlīdzīgu attieksmi attiecībā pret 
vīriešiem,  lai tadējādi realizētu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības principu; uzskata, ka 
šāda veida pasākumiem, kas ir 
piemērojami tik ilgi, kamēr šādas 
situācijas pastāv, ir jābūt saprātīgiem un 
jebkurā gadījumā samērojamiem ar 
izvirzīto mērķi;  

Or. es

Grozījums Nr. 138
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
12.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a. Lūdz valsts un vietējām iestādēm 
attīstīt programmas, kas paredzētas 
jauniešiem, kuri ietilpst solidaritātes 
paaudžu starpā dimensijā, lai jaunāka 
pāaudze saprastu pašreizējais labklājības 
līmenis ir sasniegts, pateicoties iepriekšējo 
paaudžu centieniem un pūlēm;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
12.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b. Aicina dalībvalstis pārvērtēt un veikt 
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reformas savās nodokļu un pabalstu 
sistēmās, lai sekmētu sieviešu atgriešanos 
darbā, aicina piešķirt prioritāti 
diskriminējošu nodokļu sistēmu 
likvidēšanai, piemēram, Vācijas nodokļu 
sistēmas, ko piemēro laulātiem partneriem 
("Ehegattensplitting");

Or. en

Grozījums Nr. 140
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
12.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b. Aicina institūcijas un visas valsts 
iestādes aktīvi ņemt vērā vīriešu un 
sieviešu līdztiesības principu, pieņemot un 
īstenojot noteikumus, sastādot valsts 
politikas un kopumā īstenojot savas 
darbības;

Or. es

Grozījums Nr. 141
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
12.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b. Lūdz plašsaziņas līdzekļus pievērst 
pozitīvu un konsekventu uzmanību 
solidaritātes attiecībām paaudžu starpā, 
izskatot jautājumus, kas skar solidaritāti 
paaudžu starpā, veicot diskusijas dažāda 
vecuma grupu ietvaros un daudz plašāk 
atspoguļot vecākās paaudzes ieguldījumu 
sabiedrībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
12.c. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c. Uzsver, ka  vienlīdzīgas attieksmes 
un iespēju princips ir jāņēm vērā visās 
ekonomikas, nodarbinātības un sociālajās 
politikās, jo tas palīdzēs novērst 
segregāciju darba tirgū un likvidēt 
dzimumu darba samaksas atšķirības, kā 
arī veicinās sieviešu uzņēmējdarbības 
pieaugumu un paaugstinās sieviešu veiktā 
darba vērtību, ieskaitot mājsaimniecības 
darbu;

Or. es

Grozījums Nr. 143
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
12.d. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.d. Uzskata, ka, ņemot vērā pārmaiņas 
ģimenes modelī un sieviešu pakāpenisku 
ienākšanu darba tirgū, ir būtiski veikt 
reformas tradicionālajos aprūpes 
noteikumos apgādāmajiem; ierosina 
dalībvalstīm paplašināt un papildināt 
aizsardzību, ko piedāvā to sociālie 
dienesti, lai nodrošinātu, ka tiesības 
pašpilnveidoties iespējams iespējams 
izmantot vienmēr vienādā līmenī un ka 
apgādājamie ir aprūpēti;

Or. es
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