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Pozměňovací návrh 1
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
Platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby plně využily programu EU 
PROGRESS a budoucího programu pro 
sociální změny a inovace, zejména s 
ohledem na dosažení cílů v oblasti rovnosti 
pohlaví účinnějším způsobem; vyzývá 
členské státy, aby přijaly opatření nutná k 
tomu, aby měly přístup k Evropskému 
sociálnímu fondu a aby tyto prostředky 
využívaly na programy zaměřené na boj 
proti chudobě;

1. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
Platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby plně využily programu Evropa 
pro občany, zejména s ohledem na 
dosažení cílů v oblasti rovnosti pohlaví 
účinnějším způsobem; vyzývá členské 
státy, aby přijaly opatření nutná k tomu, 
aby měly přístup k Evropskému sociálnímu 
fondu a aby tyto prostředky využívaly na 
programy zaměřené na boj proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
Platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby plně využily programu EU 
PROGRESS a budoucího programu pro 
sociální změny a inovace, zejména s 
ohledem na dosažení cílů v oblasti rovnosti 
pohlaví účinnějším způsobem; vyzývá 
členské státy, aby přijaly opatření nutná k 
tomu, aby měly přístup k Evropskému 
sociálnímu fondu a aby tyto prostředky 
využívaly na programy zaměřené na boj 
proti chudobě;

1. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
Platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby plně využily programu EU 
PROGRESS a budoucího programu pro 
sociální změny a inovace, zejména s 
ohledem na dosažení cílů v oblasti rovnosti 
pohlaví účinnějším způsobem; zdůrazňuje 
význam programu Daphne III zejména s 
ohledem na ochranu žen před všemi 
podobami násilí a na dosažení vysoké 
úrovně ochrany zdraví, blahobytu a 
sociální soudržnosti; vyzývá členské státy, 
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aby přijaly opatření nutná k tomu, aby 
měly přístup k Evropskému sociálnímu 
fondu a aby tyto prostředky využívaly na 
programy zaměřené na boj proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
Platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby plně využily programu EU 
PROGRESS a budoucího programu pro 
sociální změny a inovace, zejména s 
ohledem na dosažení cílů v oblasti rovnosti 
pohlaví účinnějším způsobem; vyzývá 
členské státy, aby přijaly opatření nutná k 
tomu, aby měly přístup k Evropskému 
sociálnímu fondu a aby tyto prostředky 
využívaly na programy zaměřené na boj 
proti chudobě;

1. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
Platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby plně využily programu EU 
PROGRESS a budoucího programu pro 
sociální změny a inovace, zejména s 
ohledem na dosažení cílů v oblasti rovnosti 
pohlaví účinnějším způsobem; vyzývá 
členské státy, aby přijaly opatření nutná k 
tomu, aby měly přístup k Evropskému 
sociálnímu fondu, který hraje důležitou 
úlohu v profesní integraci prostřednictvím 
politik vzdělávání a odborné přípravy, a 
aby tyto prostředky využívaly na programy 
zaměřené na boj proti chudobě

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
začlenila genderový rozměr do všech 
svých politik, a to zejména pokud jde o: 
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dopad úsporných opatření a překonání 
krize, hospodářskou správu, udržitelný 
rozvoj a „zelená“ pracovní místa, 
přípravu na budoucí povolání a odbornou 
příprava, migraci, spolupráci a rozvoj, 
zdraví a bezpečnost a opatření plánovaná 
nebo prováděná s cílem eliminovat nebo 
omezit dopady krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly 
a osvětlily bezprostřední a dlouhodobé 
dopady hospodářské krize na ženy, 
zejména, zda a jakým způsobem krize 
zhoršuje stávající nerovnost pohlaví a s ní 
související důsledky, jako je zvýšené riziko 
genderového násilí, zhoršení zdraví matek 
a žen a chudoba starých žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 c. vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila 
další přizpůsobení evropských 
strukturálních fondů pro zajištění 
dodatečné podpory oblastem 
zaměstnanosti žen, jež jsou náchylné k 
vlivům krize, a podpory dětské péče, 
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odborné přípravy a přístupu k 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Bauer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke 
kvalitnímu zaměstnání za důstojnou 
odměnu;

2. konstatuje, že míra nezaměstnanosti žen 
je trvale vyšší než míra nezaměstnanosti 
mužů, což jen zhoršuje stávající potíže, s 
nimiž se ženy musí vyrovnávat na trhu 
práce a mezi něž patří přímá i nepřímá 
diskriminace, vícenásobná diskriminace 
zranitelných žen, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, práce na částečný úvazek, 
nejisté pracovní podmínky, chudoba 
pracujících, časté zastoupení žen v 
neformálním sektoru s nízkou úrovní 
příjmů, menší sociální ochranou a 
nedostatečným nárokem na důchod

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Siiri Oviir

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke 
kvalitnímu zaměstnání za důstojnou 
odměnu;

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, existence„ neviditelného 
stropu“, rozdíly v odměňování žen a mužů, 
práce na částečný úvazek, nejisté pracovní 
podmínky, chudoba pracujících, časté 
zastoupení žen v neformálním sektoru s 
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sociální ochranou a nedostatečným
nárokem na důchod; žádá v této 
souvislosti Komisi, aby členským státům 
vydala doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

nízkou úrovní příjmů, menší sociální 
ochranou a nedostatečnými důchody v 
důsledku výše uvedených faktorů; žádá v 
této souvislosti Komisi, aby členským 
státům vydala doporučení týkající se boje 
proti segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu
zaměstnání za důstojnou odměnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k
nedostatečnému přístupu žen ke 
kvalitnímu zaměstnání za důstojnou 
odměnu;

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, 
vykořisťování pracovnic v domácnosti, 
jimiž jsou většinou ženy migrantů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, na podporu
přístupu žen ke kvalitnímu zaměstnání za 
důstojnou odměnu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu; zároveň 
by se mělo zabývat klíčovými příčinami 
feminizace chudoby a stanovit osvědčené 
postupy a doporučení pro členské státy, 
jako podpora pro jejich vnitrostátní 
opatření na začlenění nebo 
znovuzačlenění žen mezi pracovní síly a 
obecněji na odstranění chudoby a 
sociálního vyloučení žen a dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním postižením 
nebo žen náležejících k etnickým 
menšinám, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, radikální 
omezení sociálních opatření negativně 
dopadající na chudé rodiny a domácnosti 
s jedním rodičem, menší sociální ochrana 
a nedostatečný nárok na důchod; žádá v 
této souvislosti Komisi, aby členským 
státům vydala doporučení týkající se boje 
proti segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
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časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu a s 
odpovídající sociální ochranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

2. konstatuje, že od počátku krize je míra 
nezaměstnanosti žen v mnoha členských 
státech trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje 
stávající potíže, s nimiž se ženy musí 
vyrovnávat na trhu práce a mezi něž patří 
přímá i nepřímá diskriminace, dvojí 
diskriminace žen se zdravotním 
postižením, rozdíly v odměňování žen a 
mužů, práce na částečný úvazek, nejisté 
pracovní podmínky, chudoba pracujících, 
časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší 
sociální ochranou a nedostatečným 
nárokem na důchod; žádá v této souvislosti 
Komisi, aby členským státům vydala 
doporučení týkající se boje proti 
segmentaci trhu práce, která vede k 
nedostatečnému přístupu žen ke kvalitnímu 
zaměstnání za důstojnou odměnu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité zajisti 
řádnou rovnováhu mezi bezpečností a 
flexibilitou na trhu práce prostřednictvím 
souhrnného provádění zásady flexikurity 
a řešit roztříštěnost pracovního trhu tím, 
že bude zajištěna jak odpovídající sociální 
ochrana v přechodných obdobích nebo v 
případě dočasných či částečných 
pracovních úvazků, tak přístup k odborné 
přípravě, kariérnímu rozvoji a možnosti 
zaměstnání na plný úvazek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. pozoruje, že úsporná opatření, jako 
jsou výdajové škrty na sociální a zdravotní 
služby na vnitrostátní úrovni, mají 
tendenci dopadat nejprve na ženy a dívky. 
Globálně nerovnost pohlaví přispívá k 
tomu, že ženy často výlučně pečují o děti a 
nemocné členy rodiny, což znamená, že 
škrty ve vládní podpoře zvyšují neplacené 
pracovní zatížení žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Siiri Oviir
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila návrh směrnice s opatřeními na 
odstranění rozdílu mezi pohlavími, pokud 
jde o odměnu za stejnou nebo ekvivalentní 
práci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba při přijímání 
veškerých opatření a využívání veškerých 
prostředků na boj s hospodářskou krizí, 
zejména ESF, provádět hodnocení dopadů 
z genderového hlediska a přihlížet k 
tomuto hledisku při tvorbě rozpočtů, s 
cílem omezit negativní dopady na rovnost 
pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že  rozdíl mezi mzdami 
mužů a žen dosahuje téměř 17 %. Vyzývá 
členské státy, aby usilovaly o vyrovnání 
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výše mezd a odstranění genderové 
diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zařadily obecný přístup k 
rovnosti mužů a žen do všech politik 
zaměstnanosti, aby přijaly nezbytná 
opatření na usnadnění zaměstnávání žen 
a zařadily tento přístup do hlavních směrů 
Evropské unie v oblasti zaměstnanosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vzhledem k tomu, že stávající projevy 
krize budou mít dlouhodobé dopady na 
ženy v důsledku vysoce genderově 
segregovanému trhu práce s koncentrací 
žen v odvětvích, pro něž jsou typické nízké 
mzdy, neformální typy práce a práce na 
částečný úvazek, což má přímý dopad na 
příspěvky žen do systému důchodového 
zabezpečení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že na práva žen by se 
nemělo nahlížet jako na soupeřící s právy 
mužů, ani by tak neměla být chápána a 
vymáhána, protože zlepšení situace jak 
mužů, tak žen, je důležité pro celou 
společnost. Zlepšení pečovatelských 
služeb a veřejných služeb pro rodiny je 
základní podmínkou pro účast mužů i žen 
na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je důležité reformovat 
makroekonomické a sociální politiky a 
politiky trhu práce s cílem zajistit pro ženy 
ekonomickou a sociální spravedlnost, 
rozvíjet strategie na podporu 
spravedlivého rozdílení bohatství, zaručit 
minimální příjem a důstojné mzdy a 
důchody, zmenšit genderové rozdíly v 
platech, vytvořit pro ženy kvalitnější 
pracovní místa spolu s příslušnými právy, 
umožnit ženám těžit z vysoce kvalitních 
veřejných služeb, zlepšit zajištění dobrých 
životních podmínek a služeb v sousedství, 
včetně jeslí, mateřských škol a dalších 
forem předškolní výchovy, denních center, 
komunitních volnočasových center a 
center na podporu rodin a 
mezigeneračních center;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. rovnost mužů a žen je evropským 
základním cílem a představuje hlavní 
odpověď na otázku, jak překonat 
současnou hospodářskou a finanční krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vzhledem k tomu, že nerovnosti mezi 
muži a ženami v oblasti zaměstnání, mezd, 
přerušení kariéry a práce na částečný 
úvazek v důsledku rodinných povinností 
mají vážné dopady na výpočet důchodů a 
že je proto důchod žen často nižší a ženy 
jsou tak náchylnější k rizikům chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že mzdová vyjednávání se 
stávají v důsledku krize stále více 
decentralizovanými a že genderová 
segregace způsobuje problémy v 
kolektivních jednáních o mzdě, a uznává 
úlohu, kterou mohou hrát sociální 
partneři, a zejména odbory, při zařazení 
této otázky na pořad vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
aktivní politiku trhu práce, silný sociální 
dialog, pracovní normy a sociální 
ochranu na zajištění práv žen, včetně práv 
migrujících žen, a aby bojovaly proti 
nucené práci a práci „načerno“;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly 
úmluvu MOP o osobách pracujících v 
domácnosti (úmluvu č. 189);

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje důležitost aktivních politik 
trhu práce, pracovních inspekcí a 
sociálního dialogu, jakož o zvyšování 
kvalifikace s cílem podpořit zvýšení 
ekologičnosti hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. vyzývá členské státy, aby přijaly 
konkrétní programy na podporu aktivního 
začleňování nebo znovuzačleňování žen 
do trhu práce a poskytly konkrétní 
možnosti celoživotního vzdělávání 
umožňující získat dovedností a kvalifikací, 
jako je posilování postavení, budování 
důvěry a kapacit, které jsou potřebné s 
ohledem na strategii Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly 
systémy sociální ochrany s ohledem na 
individualizaci práv v penzijních 
systémech a v systémech sociálního 
zabezpečení s cílem odstranit „výhodu 
živitele rodiny“ a zajistit rovná penzijní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Siiri Oviir

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup 
k veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen do trhu práce 
prostřednictvím žádaného vzdělávání, 
kvalifikačních programů a zajištěním 
služeb péče o děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup
k veřejných službám péče o děti a 

3. zdůrazňuje, že pro dosažení hlavních 
cílů strategie Evropa 2020 je zásadní 
genderový rozměr, neboť ženy představují 
největší zdroj dosud nevyužité pracovní 
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ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

síly; vyzývá členské státy, aby přijaly 
opoatření nezbytná napodporu vysoké 
zaměstnanosti žen, jako je zajištění 
bezplatného přístupu k veřejným službám 
péče o děti a ošetřovatelským službám 
péče o závislé osoby, zvyšování prostředků 
na vzdělávání, vytváření programů pro 
získávání odborné kvalifikace i 
odpovídající systémy mateřské, otcovské a 
rodičovské dovolené a flexibilita pracovní 
doby; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Edit Bauer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup 
k veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen do trhu práce vytvářením 
přístupu ke službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, vytvářením podmínek pro přístup k 
programům celoživotnímu vzdělávání a 
kprogramům pro získávání odborné 
kvalifikace a k rekvalifikačním 
programům, 

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen do trhu práce takovými 
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opatřeními, která zajistí bezplatný přístup 
k veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

opatřeními, jako je zajištění potřebného 
počtu zařízení péče o děti s vhodnou 
provozní dobou, zajišťujícími rovný
přístup k veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, podpora firemních iniciativ na 
poskytování služeb péče o děti uvnitř 
firem, podpora pružné pracovní doby 
matek prostřednictvím rozvíjení práce na 
dálku, podpora otcovské dovolené, 
zvyšování prostředků na vzdělávání a 
vytváření programů pro získávání odborné 
kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými
opatřeními, která zajistí přístup k veřejným
službám péče o děti a ošetřovatelským 
službám péče o závislé osoby za rozumnou 
cenu, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
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zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí volný přístup k 
dostupným službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace a zaváděním 
velkorysých ustanovení o otcovské a 
mateřské dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen do trhu práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejným službám péče o děti všech 
věkových skupin a ošetřovatelským 
službám péče o závislé osoby, zvyšování 
prostředků na vzdělávání a vytváření 
programů pro získávání odborné 
kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejných službám péče o děti a 

3. vyzývá členské státy, aby zajistily účast 
žen v rozhodovacím procesu týkajícího se 
politických odpovědí na krizi a aby 
podpořily zapojování žen do trhu práce 
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ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

takovými opatřeními, která zajistí 
bezplatný přístup k veřejným službám péče 
o děti a ošetřovatelským službám péče o 
závislé osoby, zvyšování prostředků na 
vzdělávání a vytváření programů pro 
získávání odborné kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen na trh práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejných službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání 
a vytváření programů pro získávání 
odborné kvalifikace;

3. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zapojování žen do trhu práce takovými 
opatřeními, která zajistí bezplatný přístup k 
veřejným službám péče o děti a 
ošetřovatelským službám péče o závislé 
osoby, odpovídajícím způsobem podpořili 
pečovatele v rodině, včetně zajištění 
respitní péče, zvyšování prostředků na 
vzdělávání a vytváření programů pro 
získávání odborné kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nezbytné investovat 
do dostupných kvalitních služeb, jako jsou 
péče u děti na plný úvazek, školní místa 
pečující o děti po celý den a péče o 
seniory, jež pomáhají prosazovat rovnost 
pohlaví, lepší rovnováhu mezi pracovním 
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a soukromým životem a vytvářejí rámec 
umožňující vstoupit či se vrátit na trh 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že ženy často ztrácejí své 
místo jako první a v době krize je 
postihuje snižování mezd. ochrana 
odvětví, v nichž jsou ženy zastoupeny více, 
je proto nezbytným opatřením ke snížení 
počátečních dopadů hospodářské krize a k 
zajištění dlouhodobé stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
ročním analýze růstu za rok 2013 není 
uvedena rostoucí účast žen na trhu práce, 
přestože je jedním z hlavních cílů EU pro 
rok 2020. Vyzývá Radu, aby zařadila 
podporu účasti žen na trhu práce jako 
prioritu při přijímání hlavních směrů 
hospodářské politiky na tento rok v rámci 
Evropského semestru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje důležitost sladění 
soukromého a pracovního života pro plné 
začlenění žen do trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
politiky přípravy na budoucí povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je nezbytné omezit 
dopady hospodářské a finanční krize na 
rodiny (brát zřetel na rozvedené rodiny 
nebo situace, kdy je dítě ponecháno v péči 
příbuzných nebo příslušných orgánů), 
včetně domácností s jedním rodičem, a 
zohlednit, že ženám jsou svěřovány úkoly 



PE502.206v01-00 26/37 AM\923379CS.doc

CS

péče o domácnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že existuje 
nerovnoměrnost v míře nezaměstnanosti 
mužů a žen kolísající mezi 48,6 % a 77, 2 
%, což každopádně vyžaduje přijetí 
konkrétních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
podnikání žen tím, že budou ženy 
podporovány při zakládání vlastních 
společností a že bude usnadněn přístup 
žen k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vybízí rovněž členské státy a 
Evropskou unii, aby vyvíjely politiky na 
podporu sladění rodinného, soukromého 
a profesního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. upozorňuje na to, že současná krizová 
situace může zvýšit rizika domácího násilí 
vůči ženám;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst ve veřejném sektoru, což mnoho žen 
nutí k tomu, aby namísto placené práce 
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
skutečné hrozbě chudoby;

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření s ohledem na 
současnou hospodářskou situaci a které 
vedou k výraznému omezování počtu 
pracovních míst a služeb ve veřejném 
sektoru a vystavuje ženy skutečné hrozbě 
chudoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst ve veřejném sektoru, což mnoho žen 
nutí k tomu, aby namísto placené práce 
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
skutečné hrozbě chudoby;

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
značně snížené schopnosti vlád financovat 
veřejné výdaje a které vedou k výraznému 
omezování počtu pracovních míst a služeb
ve veřejném sektoru, což mnoho žen nutí k 
tomu, aby namísto placené práce odváděly 
práci neplacenou, a vystavuje je skutečné 
hrozbě chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst ve veřejném sektoru, což mnoho žen 
nutí k tomu, aby namísto placené práce 
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
skutečné hrozbě chudoby;

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst a služeb ve veřejném sektoru, což 
dopadá hlavně na ženy a nutí je k tomu, 
aby namísto placené práce odváděly práci 
neplacenou, a vystavuje je skutečné hrozbě 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Minodora Cliveti
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst ve veřejném sektoru, což mnoho žen 
nutí k tomu, aby namísto placené práce 
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
skutečné hrozbě chudoby;

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst a služeb ve veřejném sektoru, což 
mnoho žen nutí k tomu, aby namísto 
placené práce byly nezaměstnané nebo
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
ještě vyššímu riziku chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Siiri Oviir

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst ve veřejném sektoru, což mnoho žen 
nutí k tomu, aby namísto placené práce 
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
skutečné hrozbě chudoby;

4. je znepokojen současně iracionálními a
zásadními škrty ve veřejných výdajích, 
které jsou důsledkem zavedení úsporných 
opatření a které vedou k výraznému 
omezování počtu pracovních míst a služeb
ve veřejném sektoru, což mnoho žen nutí k 
tomu, aby namísto placené práce odváděly 
práci neplacenou, a vystavuje je skutečné 
hrozbě chudoby, což naopak zvyšuje 
výdaje na sociální dávky;

(Čistě aritmetické operace na snížení 
výdajů často vedly k situaci, kdy vzrostly 
výdaje nepřímé, např. na potřebu sociální 
pomoci.)

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Lívia Járóka
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst ve veřejném sektoru, což mnoho žen 
nutí k tomu, aby namísto placené práce 
odváděly práci neplacenou, a vystavuje je 
skutečné hrozbě chudoby;

4. je znepokojen zásadními škrty ve 
veřejných výdajích, které jsou důsledkem 
zavedení úsporných opatření a které vedou 
k výraznému omezování počtu pracovních 
míst a služeb ve veřejném sektoru, jež jsou 
ze své povahy vysoce feminizované, a tudíž 
jejich zánik dopadá na ženy neúměrným 
způsobem, což mnoho žen nutí k tomu, aby 
namísto placené práce odváděly práci 
neplacenou, a vystavuje je skutečné hrozbě 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že je třeba přijmout 
opatření na omezení genderové segregace 
na trhu práce jak na horizontální úrovni, 
tj. pokud jde o nadměrné zastoupení žen v 
zaměstnáních s nižším příjmem, tak 
vertikálně, tj. pokud jde o nízké 
zastoupení žen v pozicích s výkonnými a 
rozhodovacími pravomocemi, a 
zdůrazňuje, že genderovým tématem 
zůstávají nejisté pracovní podmínky nejen 
v málo kvalifikovaných odvětvích, ale 
rovněž v zaměstnáních vyžadujících 
vysokoškolské vzdělání, jako nejisté 
podmínky v akademické sféře, s vyšším 
zastoupením žen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá členské státy, aby zajistily 
provádění politik a programů posilujících 
vyváženost pracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vzhledem k tomu, že v současné situaci 
hospodářské krize a rozpočtových úspor 
mají ženy méně prostředků na ochranu 
sebe a svých dětí před násilím a vzhledem 
k tomu, že je ještě důležitější odvrátit 
přímý finanční dopad, jež má násilí na 
ženách a dětech na soudní systém a na 
zdravotní a sociální služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Siiri Oviir

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje členské státy na nutnost 5. upozorňuje členské státy na to, že je 
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zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
vytvoření systémů minimálního příjmu a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 
potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

třeba, zvýšit zaměstnanost žen, která by 
dala novám impuls hospodářskému růstu 
v Evropě zvýšením konkurenceschopnosti 
evropských podniků, zastavením odlivu 
práce do Asie, zlepšením kvality 
rekvalifikací a pobídla by rovněž k 
využívání podpory pro rekvalifikace z 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci u zaměstnanců a společností, 
které procházejí obtížnou situací;
(Řešením není pouze zvednout sociální 
dávky, ale především je třeba lépe zajistit 
lidem práci.)

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
vytvoření systémů minimálního příjmu a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 
potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 
potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Edit Bauer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
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vytvoření systémů minimálního příjmu a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 
potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

vytvoření programů sociálního 
začleňování a sociální podpory pro osoby, 
jež mají potíže se zajištěním svých 
základních potřeb, zejména pro osoby s 
dětmi a rodiče samoživitele za účelem boje 
proti chudobě stanoveného jako cíl 
strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
vytvoření systémů minimálního příjmu a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 
potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
vytvoření systémů minimálního příjmu 
přesahujícího práh pro riziko chudoby ve 
výši 60 % mediánu národního 
vyrovnaného příjmu a programů sociální 
podpory pro osoby, jež mají potíže se 
zajištěním svých základních potřeb, 
zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
vytvoření systémů minimálního příjmu a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 

5. upozorňuje členské státy na nutnost 
zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně 
vytvoření systémů minimálního příjmu a 
programů sociální podpory pro osoby, jež 
mají potíže se zajištěním svých základních 
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potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče 
samoživitele.

potřeb, zejména pro osoby s dětmi nebo s 
pečovatelskými povinnostmi a rodiče 
samoživitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby důrazně 
podporovali genderové rozpočtování s 
cílem zvýšit rovnost pohlaví nápravou 
negativních důsledků v oblasti příjmů a 
výdajů a s cílem zlepšit správu a 
odpovědnost, zejména s ohledem na 
vnitrostátní rozpočty;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby snížily 
chudobu pracujících, která doléhá 
zejména na ženy, souborem opatření, jako 
jsou minimální mzdy ve výši nejméně 60 
% příslušné průměrné mzdy a pokračující 
vzdělávání na pracovišti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité investovat do 
žen a do rovnosti pohlaví jako do 
dlouhodobé strategie na ochranu před 
finančními šoky a pro celkovou 
hospodářskou stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Siiri Oviir

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen situací žen žijících ve 
venkovských oblastech, kde se zhoršil 
přístup k různým službám, a žádá členské 
státy, aby ve venkovských oblastech 
zajistily fungující veřejnou dopravu, 
lékařskou pomoc a další základní služby, 
aby zastavily migraci do velkých měst a 
bránily vzniku periférií;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby zlepšily účast 
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žen na všech úrovních rozhodovacího 
procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
sdílení rodinných povinností a péče o 
domácnost; vybízí členské státy, aby 
zavedly nebo posílily stávající opatření na 
překonání diskriminačních genderových 
stereotypů a nerovného stanovení rolí a 
například podporovaly muže v jejich 
právu pečovat o děti a o nemocné nebo 
postižené příbuzné.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy aby lépe prosazovaly podnikání žen, 
včetně finanční podpory pro podnikatelky.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Gabriele Zimmer
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Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. poukazuje na to, že v době krize je 
hodně zboží nebo služeb, které byly 
předtím placené, vyráběno nebo 
poskytováno v domácnostech ženami bez 
jakékoli odměny; zdůrazňuje proto, že 
jsou zapotřebí souhrnnější oficiální 
statistiky, jež by rovněž zahrnovaly 
neplacenou práci, aby bylo možno plně 
vyčíslit dopad krize a úsporných opatření 
na situaci mužů a žen na trhu práce;

Or. en


