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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijala Rada 
dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky 
zaměstnanosti, které společně s hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie přijatými v souladu 
s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované 
hlavní směry strategie Evropa 2020. 
Program by měl přispět k uplatňování 
integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 
a 10, a podporovat provádění stěžejních 
iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa a Mládež 
v pohybu.

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijala Rada 
dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky 
zaměstnanosti, které společně s hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie přijatými v souladu 
s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované 
hlavní směry strategie Evropa 2020. 
Program by měl přispět k uplatňování 
integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 
a 10, a podporovat provádění stěžejních 
iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa, evropská 
strategie pro rovnost žen a mužů na 
období 2010–2015 a Mládež v pohybu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V souladu s evropskou strategií pro 
rovnost žen a mužů na období 2010–2015 
by Unie měla lépe využívat potenciálu žen, 
a přispět tak k dosažení celkových 
hospodářských a sociálních cílů Unie 
rozsáhlejším začleněním žen na trh práce 
a jejich větším přístupem ke kvalitním 
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pracovním místům. Zejména míra
zaměstnanosti starších žen, rodiček 
samoživitelek, žen se zdravotním 
postižením, migrujících žen a žen z 
etnických menšin je stále poměrně nízká, 
a přetrvávající rozdíly mezi ženami a muži 
je proto třeba zmírnit po kvantitativní i 
kvalitativní stránce. Nedávné zprávy 
předložené Komisí o míře dodržování 
Listiny základních práv a studie týkající se 
správy věcí veřejných a udržitelnosti 
vypracované Světovou bankou a 
Organizací spojených národů dokládají, 
že začlenění žen na trh práce, a zejména 
rovnost v rozhodovacích procesech na 
politické úrovni, podporují 
transparentnost a účast a snižují míru 
korupce. Stejně tak účast žen v podnikání 
a v rozhodovacích procesech 
v hospodářsko-podnikatelské sféře je 
faktorem, který průkazně přispívá ke 
zvýšení konkurenceschopnosti, 
produktivity a inovacím.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by 
měl program usilovat o ucelený přístup 
k podpoře zaměstnanosti a k boji proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho 
provádění by se mělo racionalizovat 
a zjednodušit, zejména prostřednictvím 
souboru společných ustanovení, jež se 
týkají mimo jiné například společných 
obecných cílů, společné typologie opatření, 
jakož i opatření v oblasti sledování 
a hodnocení. Program by se měl rovněž 
zaměřit na velké projekty s jasnou 
přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo 
kritického množství a snížení 
administrativní zátěže jak pro příjemce, tak 

(5)  Program by měl usilovat o ucelený 
přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě a mít 
přitom stále za cíl rovnost žen a mužů a 
všeobecné uplatňování hlediska rovnosti 
pohlaví. Jeho provádění by se mělo 
racionalizovat a zjednodušit, zejména 
prostřednictvím souboru společných 
ustanovení, jež se týkají mimo jiné 
například společných obecných cílů, 
společné typologie opatření, jakož 
i opatření v oblasti sledování a hodnocení.
Program by se měl rovněž zaměřit na velké 
projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, 
aby bylo dosaženo kritického množství 
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pro Komisi. Kromě toho by se měly více 
využívat možnosti zjednodušeného 
vykazování nákladů (financování paušální 
částkou nebo pevnou sazbou), zejména při 
provádění programů mobility. Program by 
měl být jednotným kontaktním místem pro 
poskytovatele mikrofinancování 
zajišťujícím finanční prostředky na 
mikroúvěry, zvyšování způsobilosti 
a technickou pomoc. A konečně, program 
by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik.

a snížení administrativní zátěže jak pro 
příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by 
se měly více využívat možnosti 
zjednodušeného vykazování nákladů 
(financování paušální částkou nebo pevnou 
sazbou), zejména při provádění programů 
mobility. Program by měl být jednotným 
kontaktním místem pro poskytovatele 
mikrofinancování zajišťujícím finanční 
prostředky na mikroúvěry, zvyšování 
způsobilosti a technickou pomoc.
A konečně, program by měl zajistit 
rozpočtovou flexibilitu vytvořením 
rezervy, která se má každoročně rozdělit 
v závislosti na prioritách politik.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ústředním bodem sociální politiky 
Unie je zajistit existenci minimálních 
standardů a neustálé zlepšování pracovních 
podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu 
při zajišťování toho, aby byl legislativní 
rámec v souladu se zásadami „inteligentní 
regulace“ přizpůsoben měnícím se 
způsobům organizace práce a novým 
zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při 
financování opatření, jež mají zlepšit 
dodržování pravidel Unie na ochranu práv 
pracovníků.

(8) Ústředním bodem sociální politiky 
Unie je zajistit existenci minimálních 
standardů a neustálé zlepšování pracovních 
podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu 
při zajišťování toho, aby byl legislativní 
rámec v souladu se zásadami „inteligentní 
regulace“ přizpůsoben měnícím se 
způsobům organizace práce a novým 
zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při 
financování opatření, jež mají zlepšit 
dodržování pravidel Unie na ochranu práv 
pracovníků, aniž by byla pominuta 
nezbytnost sladění profesního života s 
rodinným životem jak u mužů, tak u žen.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Program musí brát ohled na to, že 
větší flexibilita pracovní doby a forem 
zaměstnání, vytváření podpůrných služeb 
pro rodinný život, zlepšení podmínek pro 
čerpání dovolené a další pomocná 
opatření pro pracující rodiče jsou rovněž 
nástroji pro zlepšení pracovních 
podmínek.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států 
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování 
a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných 
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům. Jako první krok 
zřídily Evropský parlament a Rada v roce 
2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států 
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování 
a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných, žen 
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům, přičemž by měla 
být věnována zvláštní pozornost podpoře 
podnikání žen, jelikož v Unii podniká 
pouze jedna žena z deseti, zatímco u mužů 
je tento poměr jedna ku čtyřem. V této 
souvislosti  by podnikání žen umožněné 
jejich snazším přístupem k mikroúvěrům, 
který zajistí nástroje financování, jako je 
např. evropský nástroj mikrofinancování 
Progress, mohlo výrazně přispět k 
dosažení cíle 75% zaměstnanosti žen, 
který je stanoven v rámci strategie Evropa 
2020. Jako první krok zřídily Evropský 
parlament a Rada v roce 2010 nástroj 
mikrofinancování.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování 
na mladém mikrofinančním trhu Unie 
vyžaduje zvýšení institucionální 
způsobilosti poskytovatelů 
mikrofinancování a zejména nebankovních 
mikrofinančních institucí, kterou je nutno 
posílit v souladu se sdělením Komise 
„Evropská iniciativa pro rozvoj 
mikroúvěrů“.

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování 
na mladém mikrofinančním trhu Unie 
vyžaduje zvýšení institucionální 
způsobilosti poskytovatelů 
mikrofinancování a zejména nebankovních 
mikrofinančních institucí, kterou je nutno 
posílit v souladu se sdělením Komise 
„Evropská iniciativa pro rozvoj 
mikroúvěrů“ a zprávou Komise o 
„Podpoře žen-inovátorek a podnikání 
žen“1.
_____________
1 GŘ Evropské komise pro podniky a 
průmysl, dne 25. července 2008

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl 
program v rámci všech svých činností 
podporovat všeobecné zohlednění cílů 
spočívajících v rovnosti žen a mužů a 
v zákazu diskriminace. Mělo by se 
provádět pravidelné sledování a hodnocení 
za účelem posouzení způsobu, jakým jsou
v činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy o 
fungování Evropské unie by měla Komise 
a členské státy zajistit, aby všeobecné 
zohlednění cílů spočívajících v rovnosti 
žen a mužů a v zákazu diskriminace
přispělo k podpoře rovnosti žen a mužů ve 
všech ohledech a v rámci všech činností 
programu s ohledem na Evropský pakt 
pro rovnost žen a mužů (2011–2020).
Mělo by se provádět pravidelné sledování 
a hodnocení za účelem posouzení způsobu, 
jakým jsou v činnostech programu řešeny 
otázky rovnosti žen a mužů a zákazu 
diskriminace. Účinné uplatňování zásady 
rovnosti žen a mužů by mělo souviset se 
sledováním údajů a ukazatelů 
rozčleněných podle pohlaví a cílů a 



PE486.186v02-00 8/16 AD\903264CS.doc

CS

kritérií týkajících se rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Části programu Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu –
Progress, které se týkají rovnosti pohlaví a 
zákazu diskriminace, jsou začleněny do 
programu Práva a občanství. Program 
Evropské unie pro sociální změny a 
inovace by se však v rámci svých činností 
měl zaměřovat na větší zapojení žen do 
pracovního procesu, zlepšování 
pracovních podmínek a podporu větší 
rovnováhy mezi profesním a soukromým 
životem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny 
a inovace (dále jen „program“), jehož 
cílem je přispívat k provádění strategie 
Evropa 2020, jejích hlavních cílů 
a integrovaných hlavních směrů 
poskytováním finanční podpory na cíle 
Evropské unie, pokud jde o podporu 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení 
přiměřené sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě 
a zlepšování pracovních podmínek.

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny a 
inovace (dále jen „program“), jehož cílem 
je přispívat k provádění strategie Evropa 
2020, jejích hlavních cílů a integrovaných 
hlavních směrů poskytováním finanční 
podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o 
podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zaručení přiměřené sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě, 
zlepšování pracovních podmínek a 
podporu větší rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem, a to vždy s ohledem 
na cíl rovnosti žen a mužů a všeobecné 
uplatňování hlediska rovnosti pohlaví.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních 
unijních a vnitrostátních tvůrců politik, 
jakož i ostatních zúčastněných stran za 
dosahování cílů Unie v oblasti
zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti
pracovních podmínek, aby došlo 
k realizaci konkrétních a koordinovaných 
opatření na úrovni Unie i jednotlivých 
členských států;

(a) podporovat strategie, spolu s hlavními 
unijními a vnitrostátními tvůrci politik, 
jakož i s ostatními zúčastněnými stranami, 
v zájmu zvyšování zaměstnanosti a 
zajištění sociálních a pracovních práv, a to 
vždy s ohledem na cíl rovnosti žen a mužů
a všeobecné uplatňování hlediska rovnosti 
pohlaví, aby došlo k realizaci konkrétních 
a koordinovaných opatření na úrovni Unie 
i jednotlivých členských států;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) podporovat pracovní místa, která 
pracovníkům skýtají rozmanité možnosti, 
jak najít přiměřenou rovnováhu mezi  
profesním a soukromým životem;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti 
a přístupnosti mikrofinancování pro 
ohrožené skupiny a mikropodniky 
a zlepšením přístupu sociálních podniků 
k finančním prostředkům.

(e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti 
a přístupnosti mikrofinancování pro 
ohrožené skupiny a mikropodniky, se 
zvláštním důrazem na podporu podnikání 
žen, a zlepšením přístupu sociálních 
podniků k finančním prostředkům.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporovat rovnost žen a mužů 
a bojovat proti diskriminaci na základě
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

(a) podporovat rovnost žen a mužů. Za 
tímto účelem se uskutečňují cíle 
stanovené evropskou strategií pro rovnost 
žen a mužů na období 2010–2015, 
zejména s ohledem na posilování 
ekonomické nezávislosti žen 
prostřednictvím podpory jejich samostatné 
výdělečné činnosti a jejich podpory při 
zakládání podniků; rozvíjejí se možnosti 
sladění práce a rodinného života a 
zvláštní důraz je kladen na rovnost 
v rozhodovacích procesech v politické a 
hospodářsko-podnikatelské sféře. Jedná 
se o užitečné a konkrétní způsoby, jak 
bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, které musí jít ruku v ruce 
s opatřeními proti diskriminaci na základě
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. V zájmu účinného boje 
proti chudobě uvnitř Unie, a zejména 
chudobě těch nejzranitelnějších osob, jako 
jsou ženy a konkrétně určité kategorie 
žen, je třeba podpořit koordinované kroky. 
Proti chudobě by se mělo za tímto účelem 
zakročit na základě podpory invenčních 
opatření na všech úrovních, investic do 
sociální infrastruktury a širší výměny 
osvědčených postupů. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při přidělování finančních prostředků 
se v příslušných případech využívá 
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genderově citlivého přístupu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Financování programů a činností, 
které podporují práva žen a rovnost žen a 
mužů, je klíčové k zajištění toho, aby 
programy Unie odrážely závazky Unie 
stanovené ve Smlouvě, pokud jde o 
rovnost žen a mužů, a proto by Unie, 
Komise a členské státy měly dbát na to, 
aby sestavování rozpočtů z hlediska 
rovnosti žen a mužů, genderové analýzy a 
dopady na rovnost pohlaví byly brány 
v úvahu ve všech etapách tohoto procesu, 
včetně projektové fáze, fáze vymezení, 
provádění, monitorování i hodnocení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) shromažďování údajů a statistických 
informací, jakož i tvorba společných 
metodik, třídění, ukazatelů a referenčních 
kritérií;

(a) shromažďování údajů a statistických 
informací, jakož i tvorba společných 
metodik, třídění, ukazatelů a referenčních 
kritérií, případně rozčleněných podle 
pohlaví a věkových skupin;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů 
v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné 

4. Opatření na podporu mobility občanů 
v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné 



PE486.186v02-00 12/16 AD\903264CS.doc

CS

digitální platformy pro vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání, a cílené programy mobility 
k obsazení volných pracovních míst tam, 
kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, 
a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

digitální platformy pro vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání, a cílené programy mobility 
k obsazení volných pracovních míst tam, 
kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, 
a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem, 
rodičům samoživitelům a ženám a 
mužům, kteří pracují na zkrácený úvazek, 
aby mohli pečovat o blízkou osobu;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly. Vzhledem 
k tomu, že sociální politika a politika 
zaměstnanosti plní při prosazování 
rovnosti žen a mužů významnou úlohu, 
měla by Komise a členské státy rovněž 
zajistit, aby činnosti programu byly v 
souladu s politikami Unie v oblasti 
rovnosti pohlaví.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování Za účelem pravidelného sledování 
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programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik 
a finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají výsledky programu a to, 
do jaké míry byly prostřednictvím jeho 
činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů 
a zákazu diskriminace, včetně 
problematiky přístupnosti.

programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik 
a finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají výsledky programu a to, 
do jaké míry byly prostřednictvím jeho 
činností a ve všech jeho osách dodržovány 
zásady rovnosti žen a mužů a všeobecně 
uplatňováno hledisko rovnosti pohlaví a 
jak byly řešeny otázky zákazu 
diskriminace, včetně problematiky 
přístupnosti. Údaje musí být vždy, kdy je to 
možné, rozčleněny podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací 
analytické znalosti cílem zajistit, aby 
politika zaměstnanosti a sociální politika 
Unie a její právní předpisy upravující 
pracovní podmínky byly založeny na 
správných podkladech a odpovídaly 
potřebám, problémům a podmínkám 
v jednotlivých členských státech 
a ostatních zúčastněných zemích;

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací 
analytické znalosti, jejichž struktura bude 
vhodná také pro měření dopadu 
horizontálních politik, jako je prosazování 
rovnosti žen a mužů, s cílem zajistit, aby 
politika zaměstnanosti a sociální politika 
Unie a její právní předpisy upravující 
pracovní podmínky byly založeny na 
správných podkladech a odpovídaly 
potřebám, problémům a podmínkám
v jednotlivých členských státech 
a ostatních zúčastněných zemích;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) poskytovat sociálním partnerům a 
organizacím občanské společnosti na 
unijní i vnitrostátní úrovni finanční 
podporu pro projekty týkající se rovnosti 



PE486.186v02-00 14/16 AD\903264CS.doc

CS

žen a mužů a výzkumu v oblasti 
zaměstnanosti a sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) specializované orgány stanovené podle 
práva Unie;

(c) specializované orgány stanovené podle 
práva Unie, se zvláštním zřetelem 
na odvětvové agentury, jejichž činnost se 
týká mládeže, vzdělávání nebo rovnosti 
žen a mužů, jako je Evropská agentura 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
nebo Evropský institut pro rovnost žen a 
mužů;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se 
o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se 
o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č 182/2011. Složení výboru by mělo být 
vyvážené, co se týče počtu mužů a žen.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 20 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
pracovníků do zaměstnání prostřednictvím 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání na evropské 
úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze 
umísťování pracovníků od přípravy před 
nástupem do zaměstnání až po následnou 

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
pracovníků do zaměstnání prostřednictvím 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání na evropské
úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze 
umísťování pracovníků od přípravy před 
nástupem do zaměstnání až po následnou 
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pomoc po umístění do zaměstnání s cílem 
zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu 
práce; tyto služby zahrnují cílené programy 
mobility k obsazení volných pracovních 
míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu 
práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

pomoc po umístění do zaměstnání s cílem 
zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu 
práce; tyto služby zahrnují cílené programy 
mobility k obsazení volných pracovních 
míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu 
práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem, 
rodičům samoživitelům a ženám a 
mužům, kteří pracují na zkrácený úvazek, 
aby mohli pečovat o blízkou osobu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí 
založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik;

(a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí 
založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, přičemž zvláštní pozornost 
by se měla věnovat podpoře podnikání 
žen;
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