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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Hospodářskému a měnovému výboru jako 

příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že zásada rovnosti žen a 

mužů je základní hodnotou EU; vzhledem 

k tomu, že články 8 a 10 SFEU stanoví 

povinnost začleňování genderového 

hlediska, přičemž uvádí, že EU musí 

odstraňovat nerovnosti, prosazovat 

rovnost žen a mužů a potírat diskriminaci 

ve všech svých opatřeních a činnostech; 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že přetrvávající rozdíly 

mezi ženami a muži, jako je mimo jiné 

např. 18,2% rozdíl v zaměstnanosti, 16,2% 

rozdíl v odměňování a 36,5% rozdíl ve výši 

důchodu, jakož i genderové rozdíly v 

rozhodovacích procesech, jsou v EU stále 

významné; vzhledem k tomu, že je 

naléhavě nutné vyvinout úsilí o 

odstranění těchto nedostatků, neboť 

zůstávají jednou z hlavních překážek 

dosažení rovnosti žen a mužů a 

nepřijatelné formy diskriminace na 

základě pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  3 
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Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité 

řešit rozdíl ve výši důchodů žen a mužů, 

který v EU v průměru představuje téměř 

40 % a který vyplývá z nerovností 

nahromaděných v průběhu života žen a 

jejich období nepřítomnosti na trhu práce; 

vzhledem k tomu, že poskytování 

pečovatelských služeb je zásadní pro 

účinné řešení problému nedostatku 

ženských pracovních sil; 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že podfinancované 

veřejné služby a škrty v sociálních 

službách, včetně zdravotní péče, 

vzdělávání, bydlení, péče o děti 

a dlouhodobé péče, dopadají na ženy, 

jelikož musí často nahrazovat 

nedostatečné služby v oblasti péče, 

vzdělávání a jiných druhů podpory rodiny, 

typicky bez jakékoliv odměny, takže dále 

přetrvává nepřiměřeně velká odpovědnost 

žen za péči; 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že kvalita poskytování 

péče se v rámci členských států i mezi 

nimi, mezi soukromým a veřejným 

prostředím, městskými a venkovskými 

oblastmi, jakož i mezi věkovými 



 

AD\1169033CS.docx 5/11 PE630.515v01-00 

 CS 

skupinami značně liší; 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že ženy jsou v oblasti 

IKT nedostatečně zastoupeny a obvykle 

zastávají digitální pracovní místa nízké 

kvality; vzhledem k tomu, že existují 

genderové rozdíly, pokud jde o přístup k 

digitálním technologiím a jejich 

využívání; vzhledem k tomu, že zahrnutí 

většího počtu žen do digitálního 

hospodářství by mohlo mít významný 

dopad na hospodářský růst; 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh usnesení 

Nový bod odůvodnění 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vzhledem k tomu, že evropský semestr by 

měl přispět k realizaci evropského pilíře 

sociálních práv a monitorovat plnění 

všech dvaceti základních principů, 

přičemž zvláštní důraz by měl být kladen 

na zajištění rovného zacházení a 

příležitostí pro ženy a muže, na právo 

na stejnou odměnu za rovnocennou práci 

a na právo na kvalitní a cenově dostupné 

služby v oblasti péče; vzhledem k tomu, že 

správa ekonomických záležitostí EU by se 

měla přeorientovat z úzce vymezeného cíle 

růstu HDP na dobré životní podmínky a 

sbližování s vysokými minimálními 

standardy rovnosti žen a mužů; 

 

Pozměňovací návrh  8 
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Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 považuje za politováníhodné, že strategie 

Evropa 2020 neobsahuje začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů, a vyzývá 

Komisi a Radu, aby do strategie zařadily 

pilíř v oblasti rovnosti žen a mužů a 

zastřešující cíl v této oblasti; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 s politováním poukazuje na nedostatek 

aspektů a ukazatelů týkajících se rovnosti 

žen a mužů v rámci evropského semestru 

a vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily širší začlenění hledisek rovnosti 

žen a mužů při vypracovávání doporučení 

pro jednotlivé členské státy, 

konvergenčních programů a národních 

programů reforem tím, že stanoví 

kvalitativní cíle a opatření, které by řešily 

otázku přetrvávajících rozdílů mezi muži 

a ženami, a aby systematicky uplatňovaly 

zásady sestavování rozpočtu s ohledem na 

rovnost pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 znovu vyzývá Komisi, aby usnadnila 

monitorování hlavních cílů v oblasti 

zaměstnanosti a snižování chudoby a 

dopadu reforem po určitou dobu tím, že 

od členských států bude požadovat, aby 

používaly údaje rozdělené podle pohlaví a 
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vymezily další genderově specifické 

ukazatele; žádá, aby srovnávací přehled 

makroekonomické nerovnováhy byl 

obohacen o sociální ukazatele, včetně 

ukazatelů nerovnosti mezi ženami a muži, 

které musí být rovnocenné s 

hospodářskými ukazateli; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vyzývá Komisi a členské státy, aby během 

monitorování pokud možno používaly 

údaje rozdělené podle pohlaví, zejména 

pokud jde o účast žen na trhu práce; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 opět zdůrazňuje své znepokojení nad 

nedostatkem kvalitních, cenově 

dostupných a dosažitelných služeb péče o 

děti a dlouhodobé péče pro starší osoby a 

osoby se zdravotním postižením a 

chronickými nemocemi, což je jeden z 

důvodů nedostatečného zastoupení žen na 

trhu práce; zdůrazňuje, že je třeba 

upřednostňovat opatření zaměřená na 

řešení problémů nezaměstnanosti, 

chudoby a sociálního vyloučení, které 

postihují především ženy, a to zejména ty 

ženy, které pocházejí ze znevýhodněného 

prostředí, se zvláštním důrazem na 

udržitelné zaměstnání a kvalitní pracovní 

místa poskytující práva a kvalitní veřejné 

služby, které zajišťují sociální začlenění, 

zejména v oblasti vzdělávání, zdravotní 

péče, péče o děti, péče o osoby, které 

potřebují podporu, veřejné dopravy a 
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sociálních služeb; vyzývá členské státy, 

aby zlepšily veřejné investice do 

pečovatelských služeb a monitorovaly 

jejich kvalitu, cenovou dostupnost a 

dosažitelnost; 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 zdůrazňuje, že nezaměstnanost, chudoba 

a sociální vyloučení vyvolávají velké 

obavy, zejména pokud jde o ženy; 

zdůrazňuje proto, že je důležité zachovat 

zaměření evropského semestru na 

zajištění inteligentního, udržitelného a 

inkluzivního růstu s větší koordinací 

vnitrostátních a unijních politik s cílem 

vytvořit v EU více kvalitních pracovních 

míst, a řešit tak rozdíly v zaměstnanosti, v 

platech a důchodech mezi ženami a muži; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 je znepokojen vertikální a horizontální 

segregací na trhu práce v celé EU, rozdíly 

v odměňování žen a mužů a rozdíly v 

důchodech, jakož i nízkým počtem žen 

zapojených do rozhodovacích procesů; 

zdůrazňuje, že míra zaměstnanosti žen je 

stále nižší než u mužů; zdůrazňuje, že 

rozdíly v zaměstnanosti jsou obzvláště 

vysoké u matek a žen s pečovatelskými 

povinnostmi; 

 

Pozměňovací návrh  15 
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Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vyzývá Komisi a členské státy, aby 

monitorovaly účast žen na trhu práce na 

základě počtu odpracovaných hodin 

týdně, typů smluv a finanční nezávislosti 

žen a aby na tomto základě bojovaly proti 

chudobě žen; požaduje zvýšení minimální 

mzdy alespoň na úroveň životního 

minima, přijetí závazných opatření, která 

by umožnila transparentnost mezd, a 

provádění auditů odměňování na úrovni 

podniků s cílem dosáhnout stejné odměny 

za stejnou a rovnocennou práci ve všech 

odvětvích a profesích; dále vyzývá členské 

státy, aby prolomily patovou situaci v 

souvislosti se směrnicí o ženách v řídících 

a dozorčích orgánech; naléhavě vyzývá 

Radu, aby urychleně dosáhla dohody o 

návrhu směrnice o lepší rovnováze mezi 

prací a osobním životem, včetně rovné a 

cenově dostupné péče o děti a péče 

zahrnující celý životní cyklus pro pracující 

rodiče a pečovatele, aby bylo možné lépe 

sladit jejich soukromý a profesní život; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 poukazuje na to, že kromě dalších 

ukazatelů je důležité monitorovat počet 

mladých lidí NEET vyjádřený jako 

procentuální podíl celkového počtu osob 

ve věku 15 až 24 let, a zdůrazňuje, že 

zvláštní pozornost je třeba věnovat 

mladým ženám a dívkám, neboť v této 

věkové skupině existuje mezi oběma 

pohlavími velký rozdíl, pokud jde o podíl 

mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 

se neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy; 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí o 

zlepšení digitálních dovedností, které 

občané potřebují na trhu práce, se 

zvláštním zaměřením na minimalizaci 

rozdílů mezi ženami a muži v této oblasti; 

zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zlepšit 

vzdělávání a zaměstnanost žen v odvětvích 

IKT a jejich přístup k pozicím na vysoké 

úrovni; 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vyzývá k vytváření politik, které podporují 

podnikání žen, usnadňují jejich přístup k 

finančním a podnikatelským příležitostem, 

nabízejí školení na míru a zavádějí 

opatření ke sladění pracovního a 

soukromého života; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 

dosud provedených strukturálních 

reforem z hlediska jejich dopadu na 

rovnost mezi muži a ženami, a navrhuje, 

aby byl do všech fází evropského semestru 

více zapojen Evropský institut pro rovnost 

žen a mužů; 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh usnesení 

Nový bod 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 znovu vybízí odpovědné komisaře, aby 

s Výborem pro práva žen a rovnost 

pohlaví každoročně diskutovali 

o aspektech rovnosti pohlaví uvedených 

v roční analýze růstu. 

 

 

 

 


