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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (PPE, tieňová spravodajkyňa), Edite Estrela (S&D, 
tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo (GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Mariya 
Nedelcheva
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 5 a 6

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže veľa pozornosti sa zameriavalo 
na odvetvia výstavby a automobilový 
priemysel, v ktorých sú prevažne zastúpení 
muži, na rozdiel od rovnako negatívne 
zasiahnutých odvetví ako maloobchodný 
predaj, služby a cestovný ruch; keďže je 
naliehavo potrebné zaoberať sa v 
národných a európskych plánoch obnovy 
rodovým aspektom vplyvu hospodárskej a 
spoločenskej krízy, ako aj jej riešením,

B. keďže prvá vlna krízy zasiahla najmä 
finančný sektor, ako aj odvetvie výstavby 
a automobilový priemysel, v ktorých sú 
prevažne zastúpení muži, a preto sa jej 
venovala zvýšená pozornosť, zatiaľ čo 
druhá vlna krízy rovnako negatívne 
zasiahla odvetvia ako maloobchodný 
predaj, služby vo všeobecnosti a cestovný 
ruch, v ktorých sú prevažne zastúpené 
ženy; z toho dôvodu je nevyhnutné
zaoberať sa v národných a európskych 
plánoch obnovy rodovým aspektom vplyvu 
hospodárskej a spoločenskej krízy, ako aj 
jej riešením, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Sophia in 't Veld 
(ALDE, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo (GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), 
Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 14, 15 a 16

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže hlavní ekonómovia poukázali na 
skutočnosť, že úverová kríza, ktorá 
odštartovala recesiu, bola doslova 
katastrofa spôsobená človekom, konkrétne 

C. keďže hlavní ekonómovia poukázali na 
skutočnosť, že úverová kríza, ktorá 
odštartovala recesiu, bola doslova 
katastrofa, ktorú spôsobili muži; keďže 
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mužom; keďže reakcie na štátnej a 
medzinárodnej úrovni – pričom žiadna z 
nich nezohľadňuje rodové hľadisko – boli 
tiež výsledkom rozhodovania najmä 
mužov; keďže je dôležité, aby sa ženy 
v plnej miere zúčastňovali na 
rozhodovacom procese v politických, 
ekonomických a finančných otázkach;

reakcie na štátnej a medzinárodnej úrovni –
ktoré nezohľadňujú dostatočne rodové 
hľadisko – boli tiež výsledkom 
rozhodovania najmä mužov; keďže je 
dôležité, aby sa ženy, ktoré majú vo 
všeobecnosti lepšiu kvalifikáciu ako muži,
v plnej miere zúčastňovali na 
rozhodovacom procese v politických, 
ekonomických a finančných otázkach, ako 
aj na dohodách so sociálnymi partnermi,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Iratxe García Pérez
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 30 a 31

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ga. keďže podľa Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok venujú ženy trikrát viac času 
ako muži starostlivosti o deti, 
o domácnosť a opatere závislých členov 
rodiny a keďže rozdelenie povinností 
týkajúcich sa rodiny a domácnosti medzi 
mužov a ženy, v neposlednom rade čoraz 
častejším využívaním rodičovskej a 
otcovskej dovolenky, je základným 
predpokladom podporovania a 
zabezpečenia rodovej rovnosti; a keďže 
nezahrnutie materskej a rodičovskej 
dovolenky do celkovej odpracovanej doby 
je diskriminačné a zhoršuje postavenie 
ženy na trhu práce,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Sophia in 't Veld 
(ALDE, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo (GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), 
Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 35 a 36

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže v dobe hospodárskej recesie sú 
najviac ohrození najmä ľudia, ktorí už aj 
tak žijú na hranici chudoby; keďže úsilie 
na odstránenie chudoby a komplexné 
riešenie tohto problému, ako odsúhlasila 
Európska rada na svojom zasadnutí v 
Lisabone ešte v roku 2000, sa stalo 
naliehavým; keďže osobitná pozornosť by 
sa mala venovať ochrane tých skupín, ktoré 
čelia viacnásobnému znevýhodneniu, a 
zabezpečiť by sa malo ich začlenenie do 
spoločnosti,

I. keďže v dobe hospodárskej recesie sa
ešte viac zvyšuje zraniteľnosť ľudí, ktorí sú 
už aj tak vystavení riziku chudoby, pričom 
väčšinu tvoria ženy, najmä pracovníčky 
z radov prisťahovalkýň a príslušníčok 
menšín; keďže úsilie na odstránenie 
chudoby a komplexné riešenie tohto 
problému, ako odsúhlasila Európska rada 
na svojom zasadnutí v Lisabone ešte v roku 
2000, sa stalo naliehavým; keďže osobitná 
pozornosť by sa mala venovať ochrane 
tých skupín, ktoré čelia viacnásobnému 
znevýhodneniu, najmä Rómov, a malo by 
sa zabezpečiť ich začlenenie do 
spoločnosti,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (PPE, tieňová spravodajkyňa), Edite Estrela (S&D, 
tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo (GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Iratxe 
García Pérez, Barbara Matera
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 38, 40, 41 a 42

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže seriózne zamestnanie na plný 
úväzok a kvalitné pracovné príležitosti sú 
najlepšou zárukou proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, keďže je veľmi 

J. keďže kvalitné zamestnanie na plný 
úväzok zabezpečujúce práva je zárukou 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako 
aj odrazovým mostíkom k finančnej a 
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dôležité vytvoriť a realizovať politiky 
vrátane prístupu k cenovo a miestne 
dostupným službám v oblasti starostlivosti,
ktoré reagujú osobitne na potreby žien a 
mužov,

psychologickej nezávislosti; keďže je 
veľmi dôležité vytvoriť a realizovať 
politiky, ktoré reagujú osobitne na potreby 
žien a mužov, a to riešením všeobecného 
prístupu ku kvalitným verejným službám 
vrátane prístupu k cenovo dostupným, 
prístupným a kvalitným službám 
starostlivosti o deti, starších ľudí a iné 
závislé osoby,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Chrysoula Paliadeli
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 47 a 48

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K. keďže štúdie ukázali, že násilie voči 
ženám zosilnie, keď sú muži v dôsledku 
hospodárskej krízy prepustení alebo prídu 
o majetok; keďže hmotná núdza je často 
príčinou častejšieho, násilnejšieho a 
nebezpečnejšieho týrania,

K. keďže domáce násilie, ktorého 
obeťami sa stávajú prevažne ženy, 
predstavuje rozšírený jav, ku ktorému 
dochádza vo všetkých krajinách 
a spoločenských triedach; keďže štúdie 
ukázali, že násilie voči ženám zosilnie, keď 
sú muži v dôsledku hospodárskej krízy 
prepustení alebo prídu o majetok; keďže 
hmotná núdza je často príčinou častejšieho, 
násilnejšieho a nebezpečnejšieho týrania; 
keďže domáce násilie stojí EÚ približne 
16 miliárd EUR ročne,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 85 a 86

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
politické reakcie na krízu vrátane opatrení 
na obnovu zlyhali v tom, že neuznali a
nepreskúmali vplyv krízy na rodové 
hľadisko a túto otázku neriešili; kritizuje
skutočnosť, že uplatňovanie hľadiska
rodovej rovnosti nie je vôbec zahrnuté do 
obdobia polisabonskej stratégii; vyzýva 
Radu, Komisiu a členské štáty, aby do 
usmernení o zamestnanosti a 
makroekonomických usmernení, ako aj do 
stratégie EÚ 2020 zahrnuli aj kapitolu 
o rodovej rovnosti a vo všetkých politikách 
zaviedli rodové rozpočtovanie;

9. s poľutovaním konštatuje, že politické 
reakcie na krízu vrátane opatrení na 
obnovu neuznali, nepreskúmali 
a nenapravili vplyv krízy na rodové 
hľadisko; ľutuje skutočnosť, že 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti nie 
je vôbec zahrnuté do postlisabonskej 
stratégie; vyzýva Radu, Komisiu a členské 
štáty, aby do usmernení o zamestnanosti 
a do makroekonomických usmernení, ako 
aj do stratégie EÚ 2020 zahrnuli aj kapitolu 
o rodovej rovnosti s osobitnými cieľmi a 
vo všetkých politikách zaviedli rodové 
rozpočtovanie; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Sophia in 't Veld 
(ALDE, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo (GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), 
Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 100 a 101

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
cenovo a miestne dostupné, ako aj kvalitné 
služby starostlivosti o deti a iné závislé 
osoby v súlade s európskymi cieľmi; 
zdôrazňuje, že na financovanie kvalitných 
služieb by sa mal v plnej miere využiť

14. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
cenovo a miestne dostupné, ako aj kvalitné 
služby starostlivosti o deti a iné závislé 
osoby v súlade s európskymi cieľmi a aby 
zaručili, že dostupnosť týchto služieb bude 
v súlade s plnou pracovnou dobou žien a 
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potenciál štrukturálnych fondov a 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o otcovskej 
dovolenke, dovolenke z dôvodu adopcie 
a rodinnej dovolenke na opateru rodičov;

mužov; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby v plnej miere využili 
potenciál štrukturálnych fondov a 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka a umožňovali prístup 
k financovaniu kvalitných služieb; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla 
smernicu o otcovskej dovolenke, 
dovolenke z dôvodu adopcie a rodinnej 
dovolenke na opateru rodičov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, 
Mariya Nedelcheva
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 113, 114 a 115

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. žiada európske inštitúcie a členské 
štáty, aby prijali účinné opatrenia, najmä 
prostredníctvom právnych predpisov, ktoré 
budú zamerané na podporu vyváženého 
zastúpenia žien a mužov na zodpovedných 
pozíciách v podnikoch a politických 
orgánoch; vyzýva preto na stanovenie 
záväzných cieľov na zabezpečenie 
rovnakého zastúpenia žien a mužov;

16. žiada európske inštitúcie, členské štáty 
a miestne a regionálne orgány, aby prijali 
účinné opatrenia, najmä prostredníctvom 
právnych predpisov, ktoré budú zamerané 
na podporu vyváženého zastúpenia žien a 
mužov na zodpovedných pozíciách 
v podnikoch, v politických orgánoch, a to 
aj v správnych radách a v miestnych, 
regionálnych, vnútroštátnych 
a európskych verejných inštitúciách, 
správnych orgánoch a organizáciách, 
ktoré by mali slúžiť ako príklad; vyzýva 
preto na stanovenie záväzných cieľov na 
zabezpečenie rovnakého zastúpenia žien a 
mužov; 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Barbara Matera
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 130

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že ekologické pracovné 
miesta majú potenciál stať sa v budúcnosti 
kľúčovým segmentom rastu európskeho 
trhu práce, že viac ako 20 miliónov 
pracovných miest v Európskej únii sa dá v 
súčasnosti považovať za ekologické a že 
podľa najnovších údajov existuje 
v samotnom odvetví obnoviteľnej energie
možnosť, že do roku 2020 sa počet 
pracovných miest v tomto sektore 
zdvojnásobí na 2,8 milióna;

20. poznamenáva, že so zreteľom na 
stratégiu EÚ 2020 má ekologické 
hospodárstvo zásadný význam; 
zdôrazňuje, že ekologické pracovné miesta 
majú potenciál stať sa v budúcnosti 
kľúčovým segmentom rastu európskeho 
trhu práce, že viac ako 20 miliónov 
pracovných miest v Európskej únii sa dá v 
súčasnosti považovať za ekologické a že 
podľa najnovších údajov existuje 
v samotnom odvetví energie 
z obnoviteľných zdrojov možnosť, že do 
roku 2020 sa počet pracovných miest v 
tomto sektore zdvojnásobí na 2,8 milióna;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D, tieňová spravodajkyňa), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL, tieňová spravodajkyňa), Mariya Nedelcheva
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 142

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24. nabáda Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť na vypracovanie analýzy vplyvu 
rodovej otázky na hospodársku krízu a
vyzýva ostatné európske inštitúcie, ako 
napríklad Európsku nadáciu pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok, aby sa vo svojom pracovnom 

24. nabáda Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť na vypracovanie analýzy vplyvu 
hospodárskej a finančnej krízy z hľadiska 
rodovej rovnosti; domnieva sa, že toto 
hodnotenie vplyvu treba vykonať 
pomocou presných ukazovateľov, ktoré 
berú do úvahy osobitný kontext krízy;
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programe zaoberali otázkou rovnosti 
pohlaví;

vyzýva ostatné európske inštitúcie, ako 
napríklad Európsku nadáciu pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok, aby vo svojich súčasných 
činnostiach navrhli riešenia rodovej 
problematiky;

Or. en


