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Pozměňovací návrh 1
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Právní východisko (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–
2015“ (COM(2010)0491);

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nové technologie 
skýtají zaměstnavatelům i zaměstnancům 
nové možnosti pro organizaci práce, díky 
níž mohou dosáhnout lepší rovnováhy 
mezi soukromým a pracovním životem, a 
tedy i lepší integrace žen na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby posoudila dopad 
opatření fiskální konsolidace na rovnost 
žen a mužů; vyzývá členské státy, aby 
věnovaly zvláštní pozornost rovnosti žen a 
mužů v programech stability, 

1. konstatuje, že politiky evropského 
semestru a správy ekonomických 
záležitostí jsou neoliberální a v podstatě 
směřují k oslabení role státu a zničení 
jeho sociálních funkcí i práv nabytých 
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konvergenčních programech a národních 
programech reforem (NPR), mimo jiné 
tím, že zajistí, že součástí těchto programů 
budou srozumitelné popisy dopadů 
plánovaných příjmů a výdajů na 
jednotlivá pohlaví;

pracujícími; domnívá se, že tyto politiky 
částečně stojí za zhoršením sociální krize 
v mnoha ekonomicky zranitelnějších 
zemích, což stále více ztěžuje život 
rodinám, zvláště ženám a dětem, které 
jsou hlavními oběťmi prohlubující se 
chudoby, nezaměstnanosti a nejisté a 
špatně placené práce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že úsporná opatření 
směřující ke snížení schodků veřejných 
financí tím, že sníží počet pracovních míst 
ve veřejném sektoru a v sociálních 
službách, se více dotknou žen než mužů;
poukazuje na to, že zavedení úsporných 
opatření značně zvýšilo dlouhodobou 
nezaměstnanost žen; zdůrazňuje, že 
zpřísnění fiskální politiky by nemělo 
ohrožovat pokrok, kterého dosáhly 
politiky prosazující rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam veřejných investic 
na evropské a vnitrostátní úrovni na 
podporu sociální a ekonomické 
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soudržnosti, a zejména investic v méně 
rozvinutých regionech; považuje tudíž za 
nezbytné ukončit veškeré politiky takzvané 
rozpočtové konsolidace vzhledem k jejich 
negativnímu dopadu na náležité 
provádění strukturálních fondů a investic 
obecně; zdůrazňuje, že výdaje na vzdělání, 
sociální služby, výzkum, vývoj a 
infrastruktury, včetně obnovitelných 
energií, dopravy a komunikací, 
představují pro kteroukoli zemi investici 
do budoucnosti; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá doporučení pro jednotlivé země
(CSR), jejichž cílem je zlepšit zařízení pro 
péči o děti, odstranit překážky pro druhou 
výdělečně činnou osobu, harmonizovat 
zákonem stanovený věk odchodu do 
důchodu pro muže a ženy, usnadnit sladění 
pracovního a soukromého života a 
odstranit rozdíly v důchodech mezi muži a 
ženami; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
mnohá z těchto doporučení byla učiněna již 
v roce 2012, což ukazuje na jejich 
nedostatečné naplňování ze strany 
členských států;

4. vítá doporučení pro jednotlivé země
(CSR), jejichž cílem je zlepšit zařízení pro 
péči o děti, odstranit překážky pro druhou 
výdělečně činnou osobu, harmonizovat 
zákonem stanovený věk odchodu do 
důchodu pro muže a ženy, usnadnit sladění 
pracovního a soukromého života, zejména 
zlepšením přístupu k novým technologiím
a vzděláváním v oblasti používání těchto 
technologií, a odstranit rozdíly v 
důchodech mezi muži a ženami; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že mnohá z těchto 
doporučení byla učiněna již v roce 2012, 
což ukazuje na jejich nedostatečné 
naplňování ze strany členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá doporučení pro jednotlivé země 
(CSR), jejichž cílem je zlepšit zařízení pro 
péči o děti, odstranit překážky pro druhou 
výdělečně činnou osobu, harmonizovat 
zákonem stanovený věk odchodu do 
důchodu pro muže a ženy, usnadnit 
sladění pracovního a soukromého života a 
odstranit rozdíly v důchodech mezi muži a 
ženami; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
mnohá z těchto doporučení byla učiněna 
již v roce 2012, což ukazuje na jejich 
nedostatečné naplňování ze strany 
členských států;

4. zdůrazňuje, že je třeba učinit naprostou 
prioritou nalezení řešení nezaměstnanosti, 
chudoby a sociálního vyloučení, což 
znamená odklonit se od stávajících 
politických a hospodářských strategií, 
zejména od Paktu o stabilitě a růstu, 
správy ekonomických záležitostí, 
rozpočtové smlouvy a programů Trojky, a 
učinit prioritou zachování a vytváření 
udržitelných a skutečných pracovních 
míst respektujících práva zaměstnanců, a 
dále veřejné investice a kvalitní veřejné 
služby zaručující sociální začlenění, 
zejména v oblasti vzdělávání, veřejného 
zdraví, péče o děti, péče o závislé osoby, 
veřejné dopravy a sociálních služeb 
jakožto odvětví klíčových pro zajištění 
rovnosti pohlaví; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že členské státy by měly 
zvýšit procentní podíl dětí a mladých 
dospělých začleněných ve vzdělávacím 
systému a více se zaměřit na problém 
předčasného odchodu ze vzdělávání, 
zejména tím, že shromáždí informace o 
hlavních důvodech tohoto jevu, s cílem 
přijmout a provést opatření k jeho 
prevenci; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá vytvoření vazby mezi evropským 
procesem integrace Romů a evropským 
semestrem, který formuluje doporučení 
pro jednotlivé země s cílem dále zlepšit 
proces začleňování Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby v 
národních programech zaměstnanosti 
braly náležitý ohled na cíle v oblasti 
rovnosti pohlaví, a aby zejména braly 
ohled na ženy, které se starají o závislé 
seniory, svobodné matky a ženy s 
postiženými dětmi; dále vyzývá, aby byla 
věnována náležitá pozornost problému 
předčasného odchodu ze vzdělávání, 
vzhledem k prudkému nárůstu počtu dětí, 
které opouštějí vzdělávací systém ve věku 
10 až 16 let, a ztrátě zdrojů, kterou tento 
problém představuje pro EU jako celek; 

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby ve své nadcházející 
roční analýze růstu otevřela otázku 
specifických hlavních směrů politik 
zaměřených na snižování nerovnosti žen a 
mužů, mimo jiné zejména hlavních směrů 
pro snížení rozdílů v odměňování a ve výši 
důchodů žen a mužů, zvyšování podílu žen 
na trhu práce a boje proti segregaci na 
základě pohlaví na trhu práce;

5. vyzývá Komisi, aby ve své nadcházející 
roční analýze růstu otevřela otázku 
specifických hlavních směrů politik 
zaměřených na snižování nerovnosti žen a 
mužů, mimo jiné zejména hlavních směrů 
pro snížení rozdílů v odměňování a ve výši 
důchodů žen a mužů, které často vedou k 
tomu, že se ženy v pozdějších fázích svého 
života ocitnou pod hranicí chudoby, 
zvyšování podílu žen na trhu práce a boje 
proti segregaci na základě pohlaví na trhu 
práce, neboť budoucí ekonomická 
prosperita EU do velké míry závisí na její 
schopnosti plně využít své pracovní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zařadila evropský 
semestr mezi dílčí cíle strategie 
Evropa 2020 s cílem bojovat proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a proti 
chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Inês Cristina Zuber

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

6a. zdůrazňuje, že pouze pokud Evropa 
učiní strukturální změny ve svých 
makroekonomických politikách, bude 
možné podporovat udržitelný rozvoj a 
sociální soudržnost a posílit pracovní 
místa respektující práva zaměstnanců a 
veřejné služby, a že bez těchto záruk se 
rovnost žen a mužů z dobrých úmyslů 
nikdy nepromění ve skutečnost; má za to, 
že měnové a fiskální politiky EU měly 
negativný dopad na hospodářský růst 
a zaměstnanost, a připomíná, že je nutné, 
aby měnová politika přispěla 
ke znovuoživení ekonomiky a k boji proti 
nezaměstnanosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité brát při 
sestavování rozpočtů ohled na rovnost 
mužů a žen s cílem přezkoumat všechny 
vládní programy a politiky, jejich dopady 
na přidělování zdrojů a jejich přínos k 
rovnoprávnosti žen a mužů;

Or. en


