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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že ženy, především 

matky samoživitelky, jsou více vystaveny 

chudobě a vyloučení; 

 

 

 

Pozměňovací návrh 2 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že přístup 

ke zdravotní péči o matky při porodu, 

odpovídající infrastruktura pro péči o 

matky a záruky bezpečného porodu ve 

venkovských oblastech chybějí; 

 

 

Pozměňovací návrh 3 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění E c (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 Ec. vzhledem k tomu, že úloha žen v 

zemědělství a v rodinných zemědělských 

podnicích je stále důležitá a málo 

viditelná a v mnohých případech se jedná 

o neplacenou práci;  
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

Ga. vzhledem k tomu, že ženy jsou více 

než muži ohroženy chudobou a sociálním 

vyloučením, a to tím spíše, pokud je jim 

více než 60 let; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění G b (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 Gb. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 

mužů představuje základní právo, 

společnou hodnotu EU a nezbytnou 

podmínku pro dosažení cílů EU v oblasti 

růstu, zaměstnanosti a sociální 

soudržnosti; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění G c (nový) 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 Gc. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 

mužů je důležitým nástrojem 
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hospodářského rozvoje a sociální 

soudržnosti; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh zprávy 

Bod odůvodnění J a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 Ja. vzhledem k tomu, že v důsledku 

záporného demografického vývoje roste 

nutnost větší solidarity mezi generacemi; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh zprávy 

Bod 1 a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 1a. podtrhuje zásadní úlohu vysoce 

kvalitních veřejných a soukromých služeb, 

zejména pro ženy; zdůrazňuje význam 

dostupných, vysoce kvalitních a cenově 

přístupných veřejných a soukromých 

služeb coby nástroje k zajištění rovnosti 

žen a mužů; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh zprávy 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

2a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

braly v potaz dopad jednotlivých politik na 

rovnost žen a mužů a demografický vývoj; 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh zprávy 

Bod 3 a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

3a. připomíná rozhodnutí evropské 

veřejné ochránkyně práv v případu 

OI/8/2014/AN, který se týká dodržování 

základních práv při provádění politiky 

soudržnosti EU;  

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh zprávy 

Bod 3 b (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

aktivně využívaly evropské strukturální 

fondy jako nástroje k posilování rovnosti 

žen a mužů; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh zprávy 
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Bod 7 a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 7a. žádá členské státy a Komisi, aby 

provedly genderovou analýzu a k 

sestavování rozpočtu přistupovaly s 

přihlédnutím k rovnosti pohlaví s cílem 

zajistit genderově spravedlivé přidělení 

finančních zdrojů; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

 

Návrh zprávy 

Bod 7 a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 7a. domnívá se, že problém poklesu a 

stárnutí obyvatelstva bude vyžadovat 

opětovné objektivní, důkladné a 

komplexní zhodnocení řady zavedených 

ekonomických, sociálních a politických 

strategií a programů, do nichž bude nutné 

zapracovat dlouhodobou perspektivu;  

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh zprávy 

Bod 7 b (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

7b. upozorňuje na skutečnost, že ženy z 
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marginalizovaných komunit čelí 

vícenásobné diskriminaci, a tedy většímu 

riziku chudoby a sociálního vyloučení, 

zejména pokud jde o přístup k zaměstnání, 

vzdělání a k zdravotním a sociálním 

službám; 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh zprávy 

Bod 7 c (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 7c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

mezigenerační dialog a solidaritu mezi 

generacemi vnímaly jako nástroj k 

dosažení rovnosti žen a mužů; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh zprávy 

Bod 7 d (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

7d. poukazuje na to, že míra 

nezaměstnanosti žen je podhodnocena, 

neboť mnohé z nich nejsou vedeny jako 

nezaměstnané, zejména ženy, které žijí ve 

venkovských a odlehlých oblastech nebo 

pomáhají v rodinných podnicích; 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh zprávy 

Bod 7 e (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

7e. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

podporovaly podnikání žen ve 

venkovských oblastech; 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh zprávy 

Bod 7 f (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

7f. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby ve 

venkovských oblastech byla k dispozici 

zařízení pro péči o děti a další rodinné 

příslušníky, a naléhavě vyzývá Komisi, 

aby podporovala členské státy, a to i 

prostřednictvím dostupných finančních 

prostředků EU, při vytváření těchto 

zařízení ve formě, která bude přístupná 

všem; 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh zprávy 

Bod 8 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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převzaly zásadu zohledňování rodiny 

jakožto základní zásadu, která bude 

zohledněna ve všech politických návrzích;  

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh zprávy 

Bod 10 a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje význam místních 

a regionálních orgánů při provádění 

politik a opatření, které by poskytly 

možnosti zaměstnání a samostatné 

výdělečné činnosti, a to zejména ženám, a 

jež by zastavily trend vylidňování; 
 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh zprávy 

Bod 14 a (nový) 

 

 

Návrh zprávy Pozměňovací návrh 

  

14a. vyzývá Komisi, aby využívala 

regionální finanční prostředky ke zlepšení 

decentralizované porodní péče; 
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INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 
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