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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4 a. zdůrazňuje, že evropská správa 

ekonomických záležitostí vyžaduje 

přesměrování od úzce vymezených cílů 

růstu HDP k blahobytu a konvergenci s 

vysokými minimálními standardy pro 

rovnost mužů a žen; domnívá se, že tvorba 

ekonomické politiky zaměřené na 

blahobyt by se měla zakládat na 

mnohostranném přístupu, který spočívá ve 

spravedlivě rozděleném materiálním 

blahobytu, kvalitě života, finanční a 

cenové stabilitě, úplné zaměstnanosti a 

důstojných pracovních místech, 

udržitelnosti životního prostředí, stabilní 

činnosti veřejného sektoru a vyvážených 

vnějších hospodářských vztazích; 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6 a. bere na vědomí, že rozpravy o 

inteligentním přidělování veřejných 

výdajů a prioritách politiky v rámci 

rozpočtu EU se konají pravidelně a že 

takto zásadní posouzení jsou nezbytná ke 

zlepšení kvality veřejných rozpočtů 

členských států ve střednědobém 

a dlouhodobém výhledu a k prevenci 

lineárních rozpočtových škrtů, které by 
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mohly postihnout mimo jiné zejména 

ženy; 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6 b. zastává názor, že zlepšení struktury 

a kvality veřejných rozpočtů je klíčovým 

předpokladem k tomu, aby bylo zajištěno 

dodržování fiskálních pravidel EU a 

financování nezbytných výdajů, např. v 

souvislosti se systémy sociálního 

zabezpečení, které jsou zvláště důležité pro 

ženy, a aby bylo zajištěno vytváření rezerv 

pro neočekávané potřeby a v neposlední 

řadě financování zbytných výdajů; 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7 a. poukazuje na nutnost důkladné 

analýzy a komplexnějšího posouzení 

sociálních ukazatelů v rámci evropského 

semestru; vyzývá Komisi, aby přidala další 

sociální ukazatele, které by měly mít 

stejnou váhu jako hospodářské ukazatele; 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7 b. je nadále znepokojen nedostatkem 

aspektů a ukazatelů týkajících se rovnosti 

žen a mužů v rámci evropského semestru 

a vyzývá k širšímu začlenění hledisek 

rovnosti žen a mužů, pokud jde o 

vypracovávání doporučení pro jednotlivé 

země, konvergenční programy a 

vnitrostátní programy 

reforem; zdůrazňuje potřebu průběžně 

monitorovat společenský a genderový 

pokrok a dopad reforem; žádá proto, aby 

ke sledování pokroku a zjišťování 

genderových rozdílů bylo využíváno údajů 

rozdělených podle pohlaví, aby byly 

vypočítávány nové ukazatele a aby byly 

zahrnuty nové informace, které budou 

obsahovat všech pět hlavních cílů 

strategie Evropa 2020, včetně cílů v 

oblasti výzkumu a rozvoje a energetiky; 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh usnesení 

Bod 7 c (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7 c. vyzývá ke zvýšení minimální mzdy, 

větší mzdové transparentnosti a provádění 

auditů v podnicích, pokud jde o 

odměňování, s cílem dosáhnout mzdové 

rovnosti za stejnou práci ve všech 

odvětvích a profesích; dále vyzývá členské 

státy, aby již neznemožňovaly provádění 

směrnice o ženách v řídících a dozorčích 

orgánech; zdůrazňuje také, že je důležité 

usilovat o dosažení skutečné rovnováhy 

mezi pracovním a osobním životem všech 

mužů a žen, aby mohli sladit svůj 

soukromý a pracovní život; 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh usnesení 

Bod 7 d (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7 d. zdůrazňuje, že je třeba dát přednost 

krokům, které budou řešit 

nezaměstnanost, chudobu a sociální 

vyloučení, jež postihují především ženy, a 

upřednostňovat udržitelnou zaměstnanost, 

kvalitní pracovní místa, investice 

a kvalitní veřejné služby, které zajistí 

sociální začlenění, zejména v oblasti 

vzdělávání, zdraví, péče o děti, péče 

o závislé osoby, veřejné dopravy 

a sociálních služeb; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh usnesení 

Bod 7 e (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7 e. vyzývá k tomu, aby byla do 

evropského semestru plně začleněna 

druhá zásada pilíře sociálních práv, tj. 

rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a 

muže, jež musí být zajištěna 

a podporována na všech úrovních, mezi 

které patří účast na trhu práce, pracovní 

podmínky, kariérní postup a právo žen a 

mužů na stejnou odměnu za rovnocennou 

práci; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16 a. je znepokojen tím, že i nadále 

existují značné rozdíly a segregace na 

trhu práce v celé Evropské unii, což 

přispívá k genderovým rozdílům, včetně 

podstatných rozdílů v odměňování, 

důchodech a bohatství, nerovným 

rozhodovacím postupům a kratší profesní 

dráze žen; zdůrazňuje, že ačkoli míra 

zaměstnanosti žen dosáhla rekordní výše, 

je stále o 11 % nižší než u mužů; 

zdůrazňuje, že rozdíl v zaměstnanosti je 

zvlášť vysoký u matek a žen 

s pečovatelskými povinnostmi; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16 b. je znepokojen tím, do jaké míry jsou 

ženy postiženy úspornými politikami; v 

této souvislosti poukazuje na skutečnost, 

že ženy jsou z dlouhodobého hlediska 

závažněji postiženy škrty ve veřejných 

výdajích, změnami v politikách týkajících 

se rovnováhy mezi pracovním a osobním 

životem a omezeními v systémech 

sociálního zabezpečení; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh usnesení 

Bod 16 c (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16 c. poukazuje na skutečnost, že míra 

diskriminace na základě pohlaví je stále 

velmi vysoká, o čemž svědčí rozdíly v 

odměňování a míře zaměstnanosti žen a 
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mužů, kdy průměrné hrubé hodinové 

výdělky mužů jsou přibližně o 16 % vyšší 

než u žen; zdůrazňuje, že tyto rozdíly jsou 

způsobeny nedostatečným zastoupením 

žen v dobře placených odvětvích, 

diskriminací na trhu práce a vysokým 

podílem žen pracujících na částečný 

úvazek; naléhavě vyzývá k tomu, že je 

zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku v 

zmenšování těchto rozdílů; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby v rámci strategie 

Evropa 2020 zavedla pilíř rovnosti žen 

a mužů a zastřešující cíl rovnosti žen a 

mužů; vybízí členské státy, aby se 

maximálně vynasnažily odstranit rozdíly v 

odměňování žen a mužů a přijaly 

aktivnější opatření na podporu účasti žen 

na pracovním trhu; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19 a. vybízí odpovědné komisaře, aby 

s Výborem pro práva žen a rovnost 

pohlaví každoročně diskutovali 

o aspektech rovnosti pohlaví v roční 

analýze růstu; 
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