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Pozmeňujúci návrh 1
Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže rodové rozpočtovanie je 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v 
rozpočtovom postupe a znamená 
posudzovanie rozpočtov z rodového 
hľadiska, začlenenie rodového hľadiska 
do všetkých úrovní rozpočtového postupu 
a reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov s 
cieľom presadzovať rodovú rovnosť1;

vypúšťa sa

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže rodové rozpočtovanie je 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v 
rozpočtovom postupe a znamená 
posudzovanie rozpočtov z rodového 
hľadiska, začlenenie rodového hľadiska do 
všetkých úrovní rozpočtového postupu a 
reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov s 
cieľom presadzovať rodovú rovnosť1;

B. keďže rodové rozpočtovanie je 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v 
rozpočtovom postupe a znamená 
posudzovanie rozpočtov z rodového 
hľadiska, začlenenie rodového hľadiska do 
všetkých úrovní rozpočtového postupu a 
reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov s 
cieľom presadzovať rodovú rovnosť1; 
keďže Komisia a Dvor audítorov by mali 
zabezpečiť zásadu uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti počas celého 
rozpočtového a legislatívneho procesu 
Únie;

_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143. 1 https://rm.coe.int/1680596143
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že Európsky inštitút pre 
rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený, aby 
prispieval k presadzovaniu rodovej 
rovnosti v Únii a posilňoval ho, a to aj 
uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti vo 
všetkých príslušných politikách Únie a v 
nadväzujúcich vnútroštátnych politikách, 
bojoval proti diskriminácii z dôvodu 
pohlavia a zvyšoval povedomie občanov 
Únie o rodovej rovnosti;

1. pripomína, že Európsky inštitút pre 
rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený, aby 
prispieval k presadzovaniu rodovej 
rovnosti v Únii a posilňoval ho, a to aj 
uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti vo 
všetkých príslušných politikách Únie a 
v nadväzujúcich vnútroštátnych politikách, 
bojoval proti rodovej diskriminácii 
a zvyšoval povedomie občanov Únie 
o rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že Európsky inštitút pre 
rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený, aby 
prispieval k presadzovaniu rodovej 
rovnosti v Únii a posilňoval ho, a to aj 
uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti vo 
všetkých príslušných politikách Únie a v 
nadväzujúcich vnútroštátnych politikách, 
bojoval proti diskriminácii z dôvodu 
pohlavia a zvyšoval povedomie občanov 
Únie o rodovej rovnosti;

1. pripomína, že Európsky inštitút pre 
rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený, aby 
prispieval k presadzovaniu rodovej 
rovnosti v Únii a posilňoval ho, a to aj 
uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti vo 
všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich 
vnútroštátnych politikách, bojoval proti 
diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšoval 
povedomie občanov Únie o rodovej 
rovnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi 
EIGE a Výborom pre práva žien a rodovú 
rovnosť a víta prínos EIGE k úsiliu, ktoré 
výbor aktuálne vynakladá, a to aj pokiaľ 
ide o rodové rozdiely v digitálnej oblasti, 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, rozdiely v odmeňovaní a v 
dôchodkoch žien a mužov, rodové 
rozpočtovanie, boj proti násiliu páchanému 
na ženách a rozvoj parlamentného nástroja 
pre zohľadňovanie rodového hľadiska;

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi 
inštitútom EIGE a Výborom pre práva žien 
a rodovú rovnosť a víta prínos inštitútu 
EIGE k úsiliu, ktoré výbor aktuálne 
vynakladá, a to aj pokiaľ ide o rodové 
rozdiely v digitálnej oblasti, rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom, 
rozdiely v odmeňovaní a v dôchodkoch 
žien a mužov, rodové rozpočtovanie, boj 
proti násiliu páchanému na ženách a rozvoj 
parlamentného nástroja pre zohľadňovanie 
rodového hľadiska; berie na vedomie 
cenný prínos inštitútu EIGE pre všetky 
výbory Európskeho parlamentu, vďaka 
ktorému môžu lepšie začleniť rodové 
hľadisko do všetkých oblastí tvorby 
politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi 
EIGE a Výborom pre práva žien a rodovú 
rovnosť a víta prínos EIGE k úsiliu, ktoré 
výbor aktuálne vynakladá, a to aj pokiaľ 
ide o rodové rozdiely v digitálnej oblasti, 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, rozdiely v odmeňovaní a v 
dôchodkoch žien a mužov, rodové 
rozpočtovanie, boj proti násiliu 

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi 
inštitútom EIGE a Výborom pre práva žien 
a rodovú rovnosť a víta prínos inštitútu 
EIGE k úsiliu, ktoré výbor aktuálne 
vynakladá, a to aj pokiaľ ide o rodové 
rozdiely v digitálnej oblasti, rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom a 
rozdiely v odmeňovaní a v dôchodkoch 
žien a mužov;
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páchanému na ženách a rozvoj 
parlamentného nástroja pre 
zohľadňovanie rodového hľadiska;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 7
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi 
EIGE a Výborom pre práva žien a rodovú 
rovnosť a víta prínos EIGE k úsiliu, ktoré 
výbor aktuálne vynakladá, a to aj pokiaľ 
ide o rodové rozdiely v digitálnej oblasti, 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, rozdiely v odmeňovaní a v 
dôchodkoch žien a mužov, rodové 
rozpočtovanie, boj proti násiliu páchanému 
na ženách a rozvoj parlamentného nástroja 
pre zohľadňovanie rodového hľadiska;

2. víta prebiehajúcu spoluprácu 
medzi inštitútom EIGE a Výborom pre 
práva žien a rodovú rovnosť a víta 
prínos inštitútu EIGE k úsiliu, ktoré výbor 
aktuálne vynakladá, a to aj pokiaľ ide o 
rodové rozdiely v digitálnej oblasti, 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, rozdiely v odmeňovaní a v 
dôchodkoch žien a mužov, rodové 
rozpočtovanie, boj proti násiliu páchanému 
na ženách, zdravie žien vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
práv, práva žien a rozvoj parlamentného 
nástroja pre zohľadňovanie rodového 
hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi 
EIGE a Výborom pre práva žien a rodovú 
rovnosť a víta prínos EIGE k úsiliu, ktoré 
výbor aktuálne vynakladá, a to aj pokiaľ 
ide o rodové rozdiely v digitálnej oblasti, 

2. berie na vedomie prebiehajúcu 
spoluprácu medzi inštitútom EIGE a 
Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť, 
ako aj prínos inštitútu EIGE k úsiliu, ktoré 
výbor neustále vynakladá, a to aj pokiaľ 
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rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, rozdiely v odmeňovaní a v 
dôchodkoch žien a mužov, rodové 
rozpočtovanie, boj proti násiliu páchanému 
na ženách a rozvoj parlamentného nástroja 
pre zohľadňovanie rodového hľadiska;

ide o rodové rozdiely v digitálnej oblasti, 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom, rozdiely v odmeňovaní a v 
dôchodkoch medzi ženami a mužmi, boj 
proti násiliu páchanému na ženách a rozvoj 
parlamentného nástroja citlivého voči 
právam žien;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 9
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta výsledky účasti inštitútu EIGE 
a jeho nedávne predsedníctvo v Európskej 
sieti agentúr pre spravodlivosť a vnútorné 
veci, najmä podporovanie opatrení 
zameraných na boj proti sexuálnemu 
obťažovaniu2na pracovisku;

3. berie na vedomie výsledky účasti 
inštitútu EIGE a jeho nedávne 
predsedníctvo v Európskej sieti agentúr pre 
spravodlivosť a vnútorné veci, najmä 
podporovanie opatrení zameraných na boj 
proti sexuálnemu obťažovaniu2 na 
pracovisku;

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment.

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 10
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávajúcimi nedostatkami, pokiaľ ide 
o zákonnosť a riadnosť zmlúv týkajúcich 
sa inštitútu EIGE a ďalších agentúr, na 
ktoré poukázal Európsky dvor audítorov, 
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najmä v súvislosti s uzatváraním zmlúv 
bez relevantných písomných dôkazov 
týkajúcich sa kritérií vylúčenia 
uchádzačov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 b. vyzýva agentúru, aby vyriešila 
takéto nezrovnalosti, ako už uviedol 
Európsky dvor audítorov vo svojich 
auditoch v predchádzajúcich rokoch, a to 
aj vzhľadom na zvýšenie dodatočných 
právnych nákladov vyplývajúcich z 
plnenia zadaných zákaziek;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. vyjadruje nesúhlas s tým, že 
inštitút EIGE a šesť ďalších agentúr 
využívali dočasných agentúrnych 
zamestnancov poskytnutých 
registrovanými agentúrami dočasného 
zamestnávania, avšak nedodržali všetky 
pravidlá stanovené v uvedenej smernici a 
v príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisoch, napríklad pokiaľ ide o 
pracovné podmienky dočasných 
agentúrnych zamestnancov;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. berie na vedomie, že inštitút EIGE 
dosiahol pokrok v súvislosti s niektorými 
odporúčaniami externého hodnotenia 
(2015), víta úsilie vykonať akčný 
plán riešenia týchto odporúčaní a vyzýva 
inštitút, aby v tomto procese aj naďalej 
pokračoval s cieľom zlepšiť správu a 
efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 b. vyzýva agentúru, aby spolu s 
rozpočtovými orgánmi posúdila, či je 
využívanie externých pracovníkov 
namiesto rovnocenných stálych 
zamestnancov nákladovo efektívne, a aby 
dodržiavala platný právny rámec EÚ a 
právne rámce členských štátov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
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Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prácu inštitútu EIGE, 
ktorý prostredníctvom štúdií a výskumu 
umožňuje výboru FEMM získavať údaje, 
ktoré si vyžaduje riadne vykonávanie jeho 
práce, pretože mu poskytuje oficiálne a 
vysokokvalitné údaje;

6. podporuje činnosť inštitútu EIGE, 
ktorého štúdie a výskum poskytujú výboru 
FEMM (Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť) oficiálne, kvalitné údaje, ktoré 
nevyhnutne potrebuje nato, aby mohol 
riadne vykonávať svoju prácu; poukazuje 
na potrebu úzkej spolupráce inštitútu 
EIGE nielen s Výborom pre práva žien a 
rodovú rovnosť, ale aj s ďalšími 
parlamentnými výbormi v záujme 
lepšieho začleňovania hľadiska 
rodovej rovnosti do politík a aktivít 
(napríklad poskytovaním odbornej 
prípravy a údajov iným výborom);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prácu inštitútu EIGE, 
ktorý prostredníctvom štúdií a výskumu 
umožňuje výboru FEMM získavať údaje, 
ktoré si vyžaduje riadne vykonávanie jeho 
práce, pretože mu poskytuje oficiálne a 
vysokokvalitné údaje;

6. výrazne podporuje činnosť 
inštitútu EIGE, ktorého štúdie a výskum 
poskytujú výboru FEMM oficiálne, 
kvalitné a objektívne údaje, ktoré 
nevyhnutne potrebuje nato, aby mohol 
riadne vykonávať svoju prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8 a. víta úspechy, ktoré inštitút EIGE 
dosiahol v roku 2018, a žiada, aby sa od 
roku 2019 každý rok aktualizoval index 
rodovej rovnosti z roku 2017 (ďalej len 
„index“); vyzýva na vyvinutie ďalších 
metodických nástrojov, aby sa lepšie 
zabezpečilo uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti vo všetkých politikách a 
činnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8 b. trvá na tom, aby inštitút EIGE ako 
centrum odborných znalostí Európskej 
únie v oblasti rodovej rovnosti 
monitoroval vykonávanie Istanbulského 
dohovoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 a. vyjadruje znepokojenie nad 
tvrdeniami bývalých dočasných 
agentúrnych pracovníkov, ako aj nad 
rozsudkami okresného a krajského súdu 
vo Vilniuse; požaduje transparentný 
postup prijímania zamestnancov a žiada 
inštitút EIGE, aby prijal opatrenia na 
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vyriešenie tejto situácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 b. žiada prideliť inštitútu EIGE 
dodatočné finančné prostriedky s cieľom 
zvýšiť počet a kvalitu stálych 
zamestnancov (nahradiť dočasné 
zmluvy trvalými zmluvami); a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že inštitút EIGE 
musí pracovať pod neustálou hrozbou 
rozpočtových škrtov a pri nedostatku 
ľudských zdrojov1

____________
1na základe predchádzajúcej 
poznámky (problém nerovnakého prístupu
 k dočasným agentúrnym pracovníkom, 
najmä pokiaľ ide o ich platy a práva)

Or. en


