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Pozmeňujúci návrh 1
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Citácia (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
nazvané Stratégia rovnosti žien a mužov 
2010 – 2015 (COM(2010)0491);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže nové technológie ponúkajú 
zamestnávateľom i zamestnancom nové 
príležitosti, ako si zorganizovať prácu 
spôsobom, vďaka ktorému možno 
dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom, a tým 
zabezpečiť, aby trh práce lepšie integroval 
ženy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada Komisiu, aby posúdila vplyv 
opatrení na fiškálnu konsolidáciu na 

1. poznamenáva, že politiky európskeho 
semestra a hospodárskeho riadenia sú 
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rodovú rovnosť; žiada členské štáty, aby 
venovali osobitnú pozornosť rodovej 
rovnosti v programoch stability 
a v konvergenčných programoch, ako 
aj národných programoch reforiem 
(NPR), okrem iného aj zabezpečením 
toho, že súčasťou týchto programov bude 
aj prehľadný opis vplyvu plánovaných 
príjmov a výdavkov na rodovú rovnosť;

neoliberálne a v podstate sa snažia oslabiť 
úlohu štátu a ničia jeho sociálne funkcie 
a nadobudnuté práva pracovníkov; 
nazdáva sa, že tieto politiky nesú 
čiastočnú vinu za zhoršenie sociálnej 
krízy v mnohých hospodársky 
zraniteľnejších krajinách, čo čoraz viac 
sťažuje život rodinám, najmä ženám a 
deťom, pretože práve ony sú hlavnými 
obeťami nárastu chudoby, 
nezamestnanosti a nestálej a zle platenej 
práce; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že úsporné opatrenia, 
ktorých zámerom je znížiť deficity 
verejných financií znížením počtu 
pracovných miest vo verejnom sektore, 
majú väčší dosah na ženy než na mužov;
konštatuje, že zavedením úsporných 
opatrení sa významne zvýšila dlhodobá 
nezamestnanosť žien; zdôrazňuje, že 
sprísnenie fiškálnej disciplíny by nemalo 
ohroziť pokrok, ktoré dosiahli politiky 
presadzujúce rodovú rovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam verejných 
investícií na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 
úrovni, ktoré podporujú sociálnu a 
hospodársku súdržnosť, najmä pokiaľ ide 
o investície do menej rozvinutých 
regiónov; preto považuje za nevyhnutné 
odstrániť tzv. politiky konsolidácie 
rozpočtu z dôvodu ich negatívneho vplyvu 
na riadne uplatňovanie štrukturálnych 
fondov a investícií vo všeobecnosti;
zdôrazňuje, že výdavky na vzdelávanie, 
sociálne služby, výskum a vývoj a 
infraštruktúry vrátane obnoviteľných 
energií, dopravy a komunikácií 
predstavujú pre každú krajinu investície 
do budúcnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 6
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
ktorých cieľom je zlepšenie zariadení 
detskej starostlivosti, odstránenie prekážok 
pre druhé zárobkovo činné osoby v 
domácnosti, harmonizácia zákonom 
stanoveného dôchodkového veku mužov a 
žien, vytvorenie podmienok na zosúladenie 
pracovného a súkromného života a 
odstránenie rodových rozdielov, ako aj 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov; 
vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, 
že mnohé z týchto odporúčaní boli 
stanovené už v roku 2012, čo poukazuje na 
nedostatočnú mieru vykonávania zo strany 
členských štátov;

4. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
ktorých cieľom je zlepšenie zariadení 
detskej starostlivosti, odstránenie prekážok 
pre druhé zárobkovo činné osoby v 
domácnosti, harmonizácia zákonom 
stanoveného dôchodkového veku mužov a 
žien, vytvorenie podmienok na zosúladenie 
pracovného a súkromného života, a to 
najmä zlepšením prístupu k novým 
technológiám a k odbornej príprave 
v oblasti využitia týchto technológií, a 
odstránenie rodových rozdielov, ako aj 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov; 
vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, 
že mnohé z týchto odporúčaní boli 
stanovené už v roku 2012, čo poukazuje na 
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nedostatočnú mieru vykonávania zo strany 
členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
ktorých cieľom je zlepšenie zariadení 
detskej starostlivosti, odstránenie 
prekážok pre druhé zárobkovo činné 
osoby v domácnosti, harmonizácia 
zákonom stanoveného dôchodkového 
veku mužov a žien, vytvorenie podmienok 
na zosúladenie pracovného a súkromného 
života a odstránenie rodových rozdielov, 
ako aj rozdielov v dôchodkoch žien a 
mužov; vyjadruje znepokojenie 
nad skutočnosťou, že mnohé z týchto 
odporúčaní boli stanovené už v roku 2012, 
čo poukazuje na nedostatočnú mieru 
vykonávania zo strany členských štátov;

4. zdôrazňuje, že je potrebné celkom 
uprednostniť hľadanie riešení problémov 
nezamestnanosti, chudoby a sociálneho 
vylúčenia, čo znamená upustiť od 
súčasných politických a hospodárskych 
politík, najmä od Paktu stability a rastu 
a od programov trojky, a uprednostniť tak 
zachovanie a tvorbu udržateľných, 
riadnych pracovných miest rešpektujúcich 
práva pracovníkov, ako aj verejné 
investície a kvalitné verejné služby 
zaručujúce začlenenie do spoločnosti, 
najmä v oblasti vzdelávania, verejného 
zdravia, starostlivosti o deti, starostlivosti 
o nezaopatrené osoby, verejnej dopravy 
a sociálnych služieb, pretože ide o sektory 
s kľúčovým významom pre zabezpečenie 
rodovej rovnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
zlepšiť percentuálny podiel detí alebo 
mladých dospelých ľudí v systémoch 
vzdelávania a mali by klásť väčší dôraz na 
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problém predčasného ukončovania 
školskej dochádzky, najmä 
prostredníctvom zhromažďovania 
informácií o hlavných dôvodoch 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky s cieľom prijať a vykonávať 
politiky zamerané na prevenciu tohto 
javu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta vytvorenie prepojenia medzi 
európskym procesom integrácie Rómov 
a európskym semestrom, pričom sa 
v záujme ďalšieho posilnenia procesu 
začleňovania Rómov sformulovali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v národných programoch zamestnanosti 
náležite zohľadnili ciele v oblasti rodovej 
rovnosti, pričom budú osobitnú pozornosť 
venovať ženám, ktoré sa starajú 
o nezaopatrených seniorov, osamelým 
matkám a ženám so zdravotne 
postihnutými deťmi;  ďalej žiada, aby sa 
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náležitá pozornosť venovala otázke 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky, a to vzhľadom na prudký 
nárast počtu detí, ktoré opúšťajú školskú 
dochádzku vo veku 10 až 16 rokov, 
a strate zdrojov, ktorá je príznačná pre 
EÚ ako celok;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu, aby sa v 
nadchádzajúcom ročnom prieskume rastu 
venovala otázke konkrétnych politických 
usmernení zameraných na zmierňovanie 
rodových rozdielov, a to najmä usmernení 
týkajúcich sa odstraňovania rozdielov 
v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, 
zvyšovania účasti žien na pracovnom trhu 
a boja proti rodovej segregácii na trhu 
práce;

5. žiada Komisiu, aby sa v 
nadchádzajúcom ročnom prieskume rastu 
venovala otázke konkrétnych politických 
usmernení zameraných na zmierňovanie 
rodových rozdielov, a to najmä usmernení 
týkajúcich sa odstraňovania rozdielov 
v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, 
ktoré často vedú k situácii, keď sa ženy 
v neskoršej fáze života ocitnú pod 
hranicou chudoby, zvyšovania účasti žien 
na pracovnom trhu a boja proti rodovej 
segregácii na trhu práce, pretože budúca 
hospodárska prosperita EÚ vo vysokej 
miere závisí na jej schopnosti naplno 
využiť svoje pracovné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby do európskeho 
semestra začlenila ako jeden z čiastkových 
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cieľov stratégie Európa 2020 boj proti 
nezamestnanosti mladých a proti 
chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že iba vtedy, ak 
Európa vykoná zmeny vo svojich 
makroekonomických politikách, bude 
možné presadiť udržateľný rozvoj a 
sociálnu súdržnosť a posilniť pracovné 
miesta so zaručenými právami 
zamestnancov a verejné služby, a že bez 
týchto záruk sa rodová rovnosť nikdy 
nemôže premeniť z dobrých úmyslov na 
konkrétnu skutočnosť; domnieva sa, že 
menová a daňová politika v EÚ mali 
negatívny vplyv na rast hospodárstva a 
zamestnanosti, a pripomína, že menová 
politika by mala prispieť k posilneniu 
hospodárskeho oživenia a boja proti 
nezamestnanosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 14
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na dôležitosť rodového 
rozpočtovania zameraného na
preskúmanie všetkých vládnych 
programov a politík, ich účinkov na 
prideľovanie zdrojov a ich prínos 
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k rovnosti medzi ženami a mužmi;

Or. en


