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Pozměňovací návrh 1
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A а (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aа. vzhledem k tomu, že odvětví služeb 
představuje více než 70 % ekonomické 
aktivity v Evropské unii i podobný a 
rostoucí podíl na celkové zaměstnanosti;

Or. bg

Pozměňovací návrh 2
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. Vzhledem k tomu, že v současné době 
devět z deseti pracovních míst vzniká v 
sektoru služeb a studie ukazují, že další 
prohlubování jednotného trhu služeb 
může pomoci uvolnit značný potenciál 
zaměstnanosti, tedy pracovní místa, která 
EU v současném krizovém období nutně 
potřebuje; 

Or. bg

Pozměňovací návrh 3
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti žen činí 62,1 % ve srovnání 
se 75,1 % u mužů, což znamená, že hlavní 
cíl strategie Komise Evropa 2020, kterým 
je dosažení 75% míry zaměstnanosti do 
roku 2020, lze splnit pouze tehdy, bude-li 
mít více žen přístup na pracovní trh;

Or. bg

Pozměňovací návrh 4
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že politiky 
umožňující lepší sladění pracovního a 
osobního života podpoří uvolnění 
značného potenciálu zaměstnanosti žen a 
usnadní lepší rozmístění žen s ohledem na 
dostupná pracovní místa, čímž zvýší 
hospodářský růst, zaměstnanost a 
inovace; ženy se navíc v odvětví služeb 
zaměřují na takové sektory, jako jsou 
například maloobchodní prodej a 
hotelnictví, avšak stále nezaujímají vysoké 
pozice;

Or. bg

Pozměňovací návrh 5
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že pružná pracovní 
opatření, například pružná pracovní doba, 
částečný úvazek či práce na dobu určitou, 
mohou, pokud jsou zcela volitelné, pomoci 
mužům i ženám v rolích pečovatele sladit 
práci s péčí, a to zejména vzhledem k 
tomu, že sektor služeb nabízí pro takové 
flexibilní přístupy mnoho příležitostí;

Or. bg

Pozměňovací návrh 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům 
využívat pružné pracovní podmínky, jež 
jsou pro mnohá pracovní místa v tomto 
odvětví charakteristické (např. s ohledem 
na sladění pracovních a rodinných 
povinností), a zároveň zajistit důstojné
pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem 
na odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, 
profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření v boji proti 
nejistým podmínkám pracovních míst ve 
službách, což je záležitost, která se dotýká 
zejména žen; odmítá pracovní poměry se 
smluvní flexibilitou a nejistotou, které 
neumožňují stabilní rodinný život; 
zdůrazňuje, že pracovní smlouvy musí být 
trvalé a se stanovenou pracovní dobou, 
přičemž pracovní doba může být na žádost 
ženy individuálně vyjednána s ohledem na
sladění pracovního a rodinného života, a 
zároveň musí být v pracovních smlouvách 
zajištěny pracovní podmínky spojené s 
právy, mimo jiné s ohledem na odměnu, 
ochranu zdraví a bezpečnost v práci, 
profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 7
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům 
využívat pružné pracovní podmínky, jež 
jsou pro mnohá pracovní místa v tomto 
odvětví charakteristické (např. s ohledem 
na sladění pracovních a rodinných 
povinností), a zároveň zajistit důstojné 
pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem 
na odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, 
profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům, 
mužům i ženám, využívat pružné pracovní 
podmínky, jež jsou pro mnohá pracovní 
místa v tomto odvětví charakteristické, a 
umožnit tak pracovníkům sladit svůj 
pracovní a soukromý život, a zároveň 
zajistit důstojné pracovní podmínky, mimo 
jiné s ohledem na zásadu stejné odměny za 
stejnou práci, normy vztahující se na
ochranu zdraví a bezpečnost, profesní 
vyhlídky, navazující odbornou přípravu,
sociální zabezpečení a celoživotní učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům 
využívat pružné pracovní podmínky, jež 
jsou pro mnohá pracovní místa v tomto 
odvětví charakteristické (např. s ohledem 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům 
využívat pružné pracovní úvazky, jež jsou 
pro mnohá pracovní místa v tomto odvětví 
charakteristické (např. s ohledem na 
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na sladění pracovních a rodinných 
povinností), a zároveň zajistit důstojné 
pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem 
na odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, 
profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení;

sladění pracovních a rodinných
povinností), a zároveň zajistit důstojné 
pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem 
na odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, 
profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení; zdůrazňuje, že je třeba 
posílit zásadu stejné výše odměny pro ženy 
a muže, která je zakotvena v článku 157 
Smlouvy; připomíná své usnesení ze dne 
24. května 2012, v němž požaduje, aby 
nejpozději do 15. února 2013 byla 
přezkoumána směrnice 2006/54/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům 
využívat pružné pracovní podmínky, jež 
jsou pro mnohá pracovní místa v tomto 
odvětví charakteristické (např. s ohledem 
na sladění pracovních a rodinných 
povinností), a zároveň zajistit důstojné 
pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem 
na odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, 
profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření pro další 
prohlubování trhu služeb s cílem rozvíjet 
jeho významný potenciál k tvorbě 
pracovních míst a umožnit pracovníkům 
využívat pružné pracovní podmínky, jež 
jsou pro mnohá pracovní místa v tomto 
odvětví charakteristické (např. s ohledem 
na sladění pracovních a rodinných 
povinností), a zároveň zajistit důstojné 
pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem 
na odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, 
přístupnost, profesní vyhlídky, sociální 
zabezpečení a celoživotní učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření k ochraně pracujících 
žen, jako je například povinné zproštění 
závazku noční práce nebo práce na směny 
u žen s dětmi mladšími 12 let, pokud v 
tomto režimu pracují oba rodiče; vyzývá 
členské státy k účinné ochraně mateřství a 
otcovství a boji proti nezákonnému 
propouštění těhotných žen, žen v 
šestinedělí a kojících žen;

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby pro pracovní 
trh přijaly integrační politiky zaměřené na 
zranitelné pracovníky, zejména na 
pracovníky s nízkou kvalifikací, 
nezaměstnané, mladé a starší pracovníky, 
osoby se zdravotním postižením, osoby 
s duševními poruchami nebo na 
menšinové skupiny, jako jsou migranti či 
Romové, realizované prostřednictvím 
přesně cílených a přizpůsobených 
programů profesního poradenství, 
odborného vzdělávání a pracovních stáží;

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Silvana Koch-Mehrin
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a zákonné minimální mzdy; 
vyzývá k tomu, aby byl pro odvětví 
osobních služeb a služeb pro domácnost 
stanoven zvláštní daňový režim a režim 
výhod s cílem řádně upravit široce 
rozšířený problém nehlášené práce, a 
zajistit tak důstojné pracovní podmínky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a zákonné minimální mzdy; 
vyzývá k tomu, aby byl pro odvětví 
osobních služeb a služeb pro domácnost 
stanoven zvláštní daňový režim a režim 
výhod s cílem řádně upravit široce 
rozšířený problém nehlášené práce, a 
zajistit tak důstojné pracovní podmínky;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a v případě potřeby spodní 
hranice mezd, stanovené na základě 
jednání se sociálními partnery; vyzývá k 
tomu, aby byl pro odvětví osobních služeb 
a služeb pro domácnost stanoven zvláštní 
daňový režim a režim výhod s cílem řádně 
upravit široce rozšířený problém nehlášené 
práce, a zajistit tak důstojné pracovní 
podmínky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 14
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a zákonné minimální mzdy; 
vyzývá k tomu, aby byl pro odvětví 
osobních služeb a služeb pro domácnost 
stanoven zvláštní daňový režim a režim 
výhod s cílem řádně upravit široce 
rozšířený problém nehlášené práce, a 
zajistit tak důstojné pracovní podmínky;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a zákonné minimální mzdy, a 
aby přitom kladly zvláštní důraz na 
zásadu stejné mzdy za stejnou práci a 
snažily se řešit negativní důsledky 
horizontální a vertikální segregace; 
vyzývá k tomu, aby byl pro odvětví 
osobních služeb a služeb pro domácnost 
stanoven zvláštní daňový režim a režim 
výhod s cílem řádně upravit široce 
rozšířený problém nehlášené práce, a 
zajistit tak důstojné pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a zákonné minimální mzdy; 
vyzývá k tomu, aby byl pro odvětví 
osobních služeb a služeb pro domácnost 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb 
stanovit minimální standardy, včetně 
otázky řádných smluv, kolektivního 
vyjednávání a zákonné minimální mzdy; 
vyzývá k tomu, aby byl pro odvětví 
osobních služeb a služeb pro domácnost 
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stanoven zvláštní daňový režim a režim 
výhod s cílem řádně upravit široce 
rozšířený problém nehlášené práce, a 
zajistit tak důstojné pracovní podmínky;

stanoven zvláštní daňový režim a režim 
náhrad s cílem řádně upravit široce 
rozšířený problém nehlášené práce, a 
zajistit tak důstojné pracovní podmínky;
navíc je nutno zajistit snadný přístup k 
informacím o právech pracovníků

Or. bg

Pozměňovací návrh 16
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že podle Pátého 
průzkumu pracovních podmínek v Evropě 
z dubna 2012 uvedlo 18 % pracovníků, že 
nemají uspokojivou rovnováhu mezi svým 
pracovním a soukromým životem; v rámci 
celé EU pracuje 19 % žen a 7 % mužů na 
„zkrácený“ (méně než 20 hodin týdně) 
částečný úvazazek. Na „zkrácený“ 
částečný úvazek pracují pouze 3 % mužů 
ve věku 35–49 let ve srovnání s 18 % žen v 
téže věkové skupině; konstatuje také, že 
pracovní místa na částečný úvazek jsou 
ponejvíce v těchto odvětvích: více než 
38 % osob pracujících na částečný úvazek 
(„zkrácený“ i „nezkrácený“, tj. mezi 20 a 
34 hodinami týdně) působí v oblasti 
vzdělávacích, zdravotních a sociálních 
služeb, jiných služeb a v odvětvích 
maloobchodního a velkoobchodního 
prodeje; vyzývá proto členské státy, aby 
přijaly patřičná opatření, která by 
umožnila sladit pracovní a soukromý 
život, včetně opatření týkajících se práce 
na částečný úvazek, s cílem motivovat 
rodiče k aktivnímu využívání těchto 
opatření a napravit tak nerovnováhu mezi 
muži a ženami, která v této oblasti v 
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současné době existuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na vysoký počet žen 
pracujících ve službách v oblasti péče a na 
jejich často špatné pracovní podmínky; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti musí v 
brzké době dojít ke sjednocení se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb, aby v oblasti služeb spojených s 
poskytováním péče bylo možné potírat 
diskriminaci a aby v ní byly zaručeny 
přiměřené minimální mzdové sazby 
a maximální délky pracovní doby, jakož i 
jasné předpisy pro bezpečnost na 
pracovišti; zdůrazňuje, že je přitom nutno 
především jasným způsobem upravit 
podmínky vysílání pracovníků ze strany 
agentur pro dočasnou práci.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování minimálních standardů 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
odvětví služeb, a to zejména v případě 
přijetí modelu práce na dálku, vzhledem 
ke specifičnosti týkající se místa plnění, a 
ve spolupráci se sociálními partnery, s 
cílem zajistit aktualizaci právních 
předpisů v souladu se závěry vědecké 
obce;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 2 а (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2а. vítá pracovní dokument z ročního 
průzkumu růstu nazvaný „O využití 
potenciálu osobních služeb a služeb pro 
domácnost“ a vyzývá členské státy, 
sociální partnery a další zúčastněné 
strany, aby aktivně přijaly pozvání Komise 
k diskusi na toto téma.

Or. bg

Pozměňovací návrh 20
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité rychle 
dosáhnout dohody ohledně programu pro 
sociální změny a inovace s cílem umožnit 
pracovníkům a podnikatelům v odvětví 
služeb využívat jeho osu pro 

3. vítá skutečnost, že mikrofinancování 
bude mít v rámci programu pro sociální 
změny a inovace pokračování jako 
samostatná osa, a zdůrazňuje význam 
mikrofinancování jako nástroje na 
podporu podnikajících žen a osob, které 
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mikrofinancování a sociální podnikání; mají na trhu práce v odvětví služeb 
znevýhodněné postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité rychle 
dosáhnout dohody ohledně programu pro 
sociální změny a inovace s cílem umožnit 
pracovníkům a podnikatelům v odvětví 
služeb využívat jeho osu pro 
mikrofinancování a sociální podnikání;

3. zdůrazňuje, že je důležité rychle 
dosáhnout dohody ohledně programu pro 
sociální změny a inovace s cílem umožnit 
pracovníkům a podnikatelům v odvětví 
služeb využívat jeho osu pro 
mikrofinancování a sociální podnikání; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že 
podnikající ženy zde mají značné 
možnosti, protože zpravidla si i nadále volí 
odbornou přípravu v odvětví služeb, což je 
také oblast, ve které získaly své komerční 
zkušenosti a obchodní znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité rychle 
dosáhnout dohody ohledně programu pro 
sociální změny a inovace s cílem umožnit 
pracovníkům a podnikatelům v odvětví 
služeb využívat jeho osu pro 

3. zdůrazňuje, že je důležité rychle 
dosáhnout dohody ohledně programu pro 
sociální změny a inovace s cílem umožnit 
pracovníkům a podnikatelům v odvětví 
služeb využívat jeho osu pro 
mikrofinancování a sociální podnikání; vítá 
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mikrofinancování a sociální podnikání; sdělení Komise o sociálním podnikání, 
protože právě ženy se na práci v oblasti 
sociální ekonomiky podílejí výraznou 
měrou;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 3 а (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3а. konstatuje, že fenomén nehlášené a 
nejisté práce v sektoru služeb je zejména u 
žen velmi rozšířený; Komise by měla v boji 
proti tomuto jevu vyzvat členské státy, aby 
vypracovaly strategie a začlenily je do 
svých národních strategií realizace 
pracovního programu Evropa 2020; 
pracovníci v sektoru služeb by měli mít 
možnost celoživotního vzdělávání a 
přístupu k programům získávání / 
zvyšování /změny.

Or. bg

Pozměňovací návrh 24
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vysokému počtu mobilních pracovníků 
v odvětví služeb zaručily ochranu 
sociálních a pracovních práv a bojovaly 
proti jakémukoli druhu vykořisťování;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vysokému počtu mobilních pracovníků 
v odvětví služeb zaručily ochranu 
sociálních a pracovních práv a bojovaly 
proti jakémukoli druhu vykořisťování a 
riziku sociálního vyloučení; zdůrazňuje 
potřebu přijmout normy, které by 
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podpořily sladění pracovního a rodinného 
života;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vysokému počtu mobilních pracovníků 
v odvětví služeb zaručily ochranu 
sociálních a pracovních práv a bojovaly 
proti jakémukoli druhu vykořisťování;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vysokému počtu mobilních pracovníků 
v odvětví služeb zaručily ochranu 
sociálních a pracovních práv a bojovaly 
proti jakémukoli druhu vykořisťování;
zdůrazňuje, že pracovní mobilita nemůže 
být povinná;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby posílily 
opatření na boj proti nehlášené práci –
s jednoznačně vyšším procentem žen –
jako součást boje proti chudobě žen, ale i 
v rámci snahy o zajištění udržitelnosti 
systémů sociálního zabezpečení;

Or. el
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Pozměňovací návrh 27
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby bezodkladně 
ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 189 o osobách 
pracujících v domácnosti, která byla 
přijata touto tripartitní organizací v roce 
2011 s cílem zajistit důstojné pracovní 
podmínky pro osoby pracující v 
domácnosti a stejná základní pracovní 
práva, jaká mají jiní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k programům zaměřeným na zvyšování 
kvalifikace, aby se tak dosáhlo lepšího 
souladu mezi dovednostmi a pracovními 
povinnostmi;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k trvalým programům zaměřeným na 
zvyšování kvalifikace, aby se tak dosáhlo 
lepšího souladu mezi dovednostmi a 
pracovními povinnostmi a zajistilo, aby 
pracovníci měli nové dovednosti a 
schopnosti požadované trhem práce, který 
se neustále vyvíjí;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Marije Cornelissen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k programům zaměřeným na zvyšování 
kvalifikace, aby se tak dosáhlo lepšího 
souladu mezi dovednostmi a pracovními 
povinnostmi;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k programům zaměřeným na zvyšování 
kvalifikace a k celoživotnímu učení, aby si 
do budoucna zajistili lepší příležitosti na 
trhu práce a zmírnili nesoulad mezi 
dovednostmi a pracovními povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k programům zaměřeným na zvyšování 
kvalifikace, aby se tak dosáhlo lepšího 
souladu mezi dovednostmi a pracovními 
povinnostmi;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci (zejména pak zranitelné 
skupiny obyvatel) v odvětví služeb měli 
přístup k programům zaměřeným na 
zvyšování kvalifikace, aby se tak dosáhlo 
lepšího souladu mezi dovednostmi a 
pracovními povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k programům zaměřeným na zvyšování 
kvalifikace, aby se tak dosáhlo lepšího 
souladu mezi dovednostmi a pracovními 
povinnostmi;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni 
pracovníci v odvětví služeb měli přístup 
k programům zaměřeným na zvyšování 
kvalifikace a navazující odborné přípravy, 
aby se tak dosáhlo lepšího souladu mezi 
dovednostmi a pracovními povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje procentuálně nízkou účast 
žen v oblasti odborného vzdělávání 
poskytovaného v rámci celoživotního 
učení v odvětví služeb a vyzývá členské 
státy, aby v tomto směru přijaly opatření;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité obnovit 
kvalifikaci jak starších pracovníků, tak 
rodičů, kteří se starali o děti a osoby 
závislé na rodině a kteří se navracejí na 
pracovní trh.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že drastické rozpočtové 
škrty v mnoha členských státech mají
nepřiměřený dopad na pracující ženy, a 
vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 
dopadu úsporných opatření na ženy na trhu 
práce, přičemž zvláštní důraz by měl být 
kladen na odvětví služeb;

6. zdůrazňuje, že rozpočtové škrty v mnoha 
členských státech by mohly mít výrazný
dopad na pracující ženy, a vyzývá Komisi, 
aby provedla posouzení dopadu úsporných 
opatření na ženy na trhu práce, přičemž 
zvláštní důraz by měl být kladen na odvětví 
služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že drastické rozpočtové 
škrty v mnoha členských státech mají 
nepřiměřený dopad na pracující ženy, a 
vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 
dopadu úsporných opatření na ženy na trhu 
práce, přičemž zvláštní důraz by měl být 
kladen na odvětví služeb;

6. zdůrazňuje, že drastické rozpočtové 
škrty v mnoha členských státech mají 
nepřiměřený dopad na pracující ženy, a 
vyzývá Komisi, aby provedla sběr údajů o 
dopadu úsporných opatření na ženy na trhu 
práce, přičemž zvláštní důraz by měl být 
kladen na odvětví služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Iliana Malinova Iotova
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. důrazně poukazuje na problémy, 
kterým musí čelit pracovníci v odvětví 
služeb, zvláště pak ženy, pokud jde o 
slaďování pracovního a rodinného života; 
požaduje proto cenově dostupné služby 
péče o dítě, vhodně sestavené rozpisy 
práce umožňující zajistit lepší rovnováhu 
mezi soukromým a pracovním životem a 
prosazování rovnosti žen a mužů jako 
nezbytného předpokladu zvýšení 
zaměstnanosti mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje potřebu bojovat proti 
nerovnosti pohlaví, která ještě na trhu 
práce přetrvává, přijetím aktivních politik 
schopných snížit reálné nevýhody, kterým 
ženy čelí;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. požaduje živější sociální dialog a 
zapojení zástupců zaměstnavatelů a 
zaměstnanců do procesu určování priorit 
EU v oblasti odvětví služeb s ohledem na 
ochranu sociálních a pracovních práv, 
dávek v nezaměstnanosti a práv na 
zastoupení;

Or. en


