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Pozměňovací návrh 1
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pravděpodobnost 
ekonomické neaktivity je u žen více než
dvojnásobně vyšší než u mužů, a to i 
přesto, že mezi držiteli vysokoškolských 
diplomů tvoří většinu právě ženy, a 
vzhledem k tomu, že jako příčinu své 
ekonomické neaktivity ženy uvádějí osobní
a rodinné důvody;

B. vzhledem k tomu, že ženy – přestože 
tvoří mezi držiteli vysokoškolský diplomů 
většinu – jsou více než dvakrát častěji 
ekonomicky neaktivní než muži (21,0 % 
žen v EU-28 v roce 2012 ve srovnání s 8,4 
% mužů1) a častěji uvádějí, že příčinou 
této neaktivity jsou osobní a rodinné 
důvody (tuto příčinu uvedlo 21 % žen a 
jen 0,5 % mužů);
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou více 
ohroženy extrémní chudobou než muži, a 
vzhledem k tomu, že zejména na venkově 
jsou častěji než muži zaměstnávány za 
nejistých podmínek;

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou více 
ohroženy extrémní chudobou než muži, a 
vzhledem k tomu, že zejména na venkově 
jsou častěji než muži zaměstnávány za 
nejistých podmínek; přičemž 
poznamenává, že nejistota se pro ženy 
postupně zvyšuje i v městských oblastech, 
a to především v důsledku hospodářské a 
finanční krize;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 
programů politiky soudržnosti na období 
2007–2013 sice ukazuje, že ačkoli jsou 
členské státy jsou při sestavování těchto 
programů o požadavku na rovnost žen a 
mužů všeobecně dobře informovány, 
princip rovnosti pohlaví není do těchto 
programů v žádném případě účinně 
začleněn;

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 
programů politiky soudržnosti na období 
2007–2013, které bylo spolufinancováno z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a z Fondu soudržnosti ukazuje, že 
ačkoli jsou členské státy při sestavování 
těchto programů o požadavku na rovnost 
žen a mužů všeobecně dobře informovány
(v 70 %1), princip rovnosti pohlaví s 
jasným stanovením problémů a určení 
cílů je podle zpráv do těchto programů
začleněn nepříliš účinně (méně než v 8 
%);
__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 
programů politiky soudržnosti na období 
2007–2013 sice ukazuje, že ačkoli jsou 
členské státy jsou při sestavování těchto 
programů o požadavku na rovnost žen a 
mužů všeobecně dobře informovány, 

D. vzhledem k tomu, že hodnocení 
programů politiky soudržnosti na období 
2007–2013 sice ukazuje, že ačkoli jsou 
členské státy při sestavování těchto 
programů o požadavku na rovnost žen a 
mužů všeobecně dobře informovány, 
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princip rovnosti pohlaví není do těchto 
programů v žádném případě účinně 
začleněn;

princip rovnosti pohlaví není do těchto 
programů v žádném případě účinně 
začleněn; vzhledem k tomu, že finanční 
prostředky určené na podporu rovnosti 
žen a mužů se snižují;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a mužů na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení; vyzývá členské státy a místní 
a regionální orgány, aby přijaly konkrétní 
opatření k využití potenciálu žen, což je 
nezbytný krok směrem k hospodářskému 
oživení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
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soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a mužů na 
pracovním trhu a v odborném vzdělávání a 
odstraní přetrvávající rozdíly v jejich 
platovém ohodnocení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a mužů na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení a následně ve výši jejich 
důchodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na 
pracovním trhu a odstranění 

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí rovnoprávná účast žen na 
pracovním trhu a odstranění 
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přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení, jak nejdříve to bude možné;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a mužů na 
pracovním trhu a bojovaly za odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby s cílem 
podpořit ekonomickou nezávislost žen v 
témže rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a můžu na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

1. vybízí členské státy, aby s cílem podpořit 
ekonomickou nezávislost žen v témže 
rozsahu, v jakém se jí těší muži, 
vypracovaly v kontextu politiky 
soudržnosti programy a opatření, jimiž se 
zajistí vyrovnání poměru žen a mužů na 
pracovním trhu a odstranění 
přetrvávajících rozdílů v jejich platovém 
ohodnocení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby do programů 
politiky soudržnosti zahrnuly sestavování 
rozpočtu v souladu se zásadami rovnosti 
pohlaví s úmyslem nejen vyhodnotit 
programy, které jsou speciálně zaměřené 
na ženy, ale také přezkoumat všechny 
vládní programy a politiky, jejich dopady 
na rozdělování zdrojů a jejich příspěvek k 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby věnovaly 
pozornost vedlejším účinkům, které může 
mít na ženy fiskální konsolidace, a 
způsobu, jakým lze účinným prováděním 
politiky soudržnosti tyto účinky 
minimalizovat;

2. vybízí členské státy, aby věnovaly 
pozornost vedlejším účinkům, které může 
mít na ženy fiskální konsolidace, a 
způsobu, jakým lze účinným prováděním 
politiky soudržnosti tyto účinky 
minimalizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen;

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen;
zastává názor, že údaje speciálně se 
vztahující k ženám by měly být 
shromažďovány před zahájením 
programů a opatření proto, aby byly 
účinně podchyceny specifické potřeby 
žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen;

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby v kontextu politiky 
soudržnosti vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen –
na ženy se zdravotním postižením, 
svobodné matky, ženy s velkými rodinami, 
přestěhovalkyně, oběti násilí na ženách, 
ženy s nízkým vzděláním apod.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Lívia Járóka
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen;

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen, 
včetně žen, které se staly oběťmi 
vícenásobné a intersekcionální 
diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen;

3. vyzývá členské státy a regionální a 
místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejvíce znevýhodněné
skupiny žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy a regionální a 3. vybízí členské státy a regionální a místní 
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místní úřady, aby vypracovaly inovativní 
opatření a programy k potírání feminizace 
chudoby a k podpoře sociálního 
začleňování, které by se zaměřovaly 
především na nejohroženější skupiny žen;

úřady, aby vypracovaly inovativní opatření 
a programy k potírání feminizace chudoby 
a k podpoře sociálního začleňování, které 
by se zaměřovaly především na 
nejohroženější skupiny žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy 
členských států pro podávání zpráv, tak 
aby bylo možné posoudit podporu, která je
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů;

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy 
členských států pro podávání zpráv, tak 
aby bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů; zdůrazňuje, že údaje o tom, jak 
programy politiky soudržnosti naplňují 
cíle rovnosti pohlaví, by měly být členěny 
podle pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy 
členských států pro podávání zpráv, tak 
aby bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy 
členských států pro podávání zpráv tak, 
aby bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
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na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů;

na skutečný pokrok v zajišťování rovnosti 
žen a mužů a také to, do jaké míry je 
tohoto pokroku dosahováno;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy 
členských států pro podávání zpráv, tak
aby bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů;

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy 
členských států pro podávání zpráv pomocí 
zavádění a přizpůsobování ukazatelů, aby 
bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů ještě více zkvalitnila systémy
členských států pro podávání zpráv, tak 
aby bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů;

4. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů podpořila zlepšení systémů
členských států pro podávání zpráv, tak 
aby bylo možné posoudit podporu, která je 
poskytována v rámci politiky soudržnosti 
na pokrok v zajišťování rovnosti žen a 
mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zhodnotily dopady politiky soudržnosti 
obecně a strukturálních fondů konkrétně 
na situaci žen tak, aby mohly náležitě 
reagovat a zajistit efektivní uplatňování 
programů na období 2014–2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly fondy EU k financování rozvoje 
rodinu podporujících, vysoce kvalitních, 
cenově přijatelných a dostupných 
pečovatelských zařízení, která umožní lépe 
skloubit rodinný a pracovní život.

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly fondy EU k financování rozvoje 
rodinu podporujících, vysoce kvalitních, 
cenově přijatelných a dostupných 
pečovatelských zařízení a jiných 
sociálních struktur; zdůrazňuje důležitost 
skloubení rodinného a pracovního života 
v kontextu rovných příležitostí a opatření 
pro boj s nezaměstnaností a sociálním 
vyloučením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Mikael Gustafsson
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly fondy EU k financování rozvoje 
rodinu podporujících, vysoce kvalitních, 
cenově přijatelných a dostupných 
pečovatelských zařízení, která umožní lépe 
skloubit rodinný a pracovní život.

5. vyzývá členské státy, aby pomocí 
uplatňování cílů tvorby rozpočtu v 
souladu se zásadami rovnosti pohlaví
aktivněji využívaly fondy EU ve všech 
svých politikách, především v politikách, 
které podporují vysoce kvalitní, cenově
přijatelná a dostupná pečovatelská
zařízení, která pomáhají vnášet lepší 
rovnováhu mezi rodinný a pracovní život.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly fondy EU k financování rozvoje 
rodinu podporujících, vysoce kvalitních, 
cenově přijatelných a dostupných 
pečovatelských zařízení, která umožní lépe 
skloubit rodinný a pracovní život.

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly fondy EU k financování rovného
zacházení s ženami a rozvoje rodinu 
podporujících, vysoce kvalitních, cenově 
přijatelných a dostupných pečovatelských 
zařízení, která umožní lépe skloubit 
rodinný a pracovní život.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly fondy EU k financování rozvoje 
rodinu podporujících, vysoce kvalitních, 

5. vyzývá členské státy, aby aktivněji 
využívaly existující fondy EU k 
financování rozvoje rodinu podporujících, 
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cenově přijatelných a dostupných 
pečovatelských zařízení, která umožní lépe 
skloubit rodinný a pracovní život.

vysoce kvalitních, cenově přijatelných a 
dostupných pečovatelských zařízení, která 
umožní lépe skloubit rodinný a pracovní 
život.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby zvláštní pozornost byla 
věnována kulturnímu a tvůrčímu odvětví, 
která přispívají k naplňování cílů strategie 
„Evropa 2020“, především k vytváření 
pracovních míst; zdůrazňuje 
nepostradatelný přínos těchto odvětví k 
rozvoji regionů a měst; vyzývá k přijetí 
udržitelných opatření pro podporu 
celoživotního vzdělávání žen především v 
těchto odvětvích s cílem zajistit, že jejich 
schopnosti budou účinně zužitkovány a že 
se objeví vyhlídky na vytvoření nových 
pracovních míst; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby hledaly 
způsoby snížení nezaměstnanosti žen tak, 
aby se nadměrně nemusely stěhovat za 
prací, což má přímý a neblahý efekt na 
jejich děti;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby v rámci programů 
politiky soudržnosti podporovala výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
v oblasti rovnosti žen a mužů;

Or. en


