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Pozměňovací návrh 1
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. června 2010 o genderových aspektech 
poklesu hospodářství a finanční krize1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že individualizace 
trhu práce – mající za následek omezení 
kolektivního vyjednávání – oslabuje pozici 
zaměstnanců a vede tak k vytváření 
nejistých pracovních míst, neboť 
zaměstnavatelé mohou snáze zhoršovat 
pracovní podmínky,

A. vzhledem k tomu, že individualizace 
trhu práce, která mění podmínky na trhu, 
a potřeba flexibility v zaměstnání oslabují
pozici zaměstnanců a vedou tak 
k vytváření nejistých pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že individualizace 
trhu práce – mající za následek omezení 

A. vzhledem k tomu, že individualizace 
a rostoucí flexibilita trhu práce – mající za 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0231
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kolektivního vyjednávání – oslabuje pozici 
zaměstnanců a vede tak k vytváření 
nejistých pracovních míst, neboť 
zaměstnavatelé mohou snáze zhoršovat 
pracovní podmínky,

následek omezení kolektivního 
vyjednávání – oslabuje pozici 
zaměstnanců, což může vést k vytváření 
nejistých pracovních míst, neboť 
zaměstnavatelé mohou snáze zhoršovat 
pracovní podmínky,

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že individualizace 
trhu práce – mající za následek omezení 
kolektivního vyjednávání – oslabuje pozici 
zaměstnanců a vede tak k vytváření 
nejistých pracovních míst, neboť 
zaměstnavatelé mohou snáze zhoršovat 
pracovní podmínky,

A. vzhledem k tomu, že individualizace 
trhu práce – mající za následek omezení
kolektivního vyjednávání – oslabuje pozici 
zaměstnanců a zejména žen, které musejí 
sladit pracovní a rodinné povinnosti, což
vede k vytváření nejistých pracovních míst, 
neboť zaměstnavatelé mohou snáze 
zhoršovat pracovní podmínky,

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nejistá pracovní 
místa jsou na trhu práce v nadměrné míře 
obsazena ženami, a vzhledem k tomu, že 
určité formy nejistých pracovních činností 
vykonávaných ženami, jako jsou placené 
domácí práce a pečovatelská služba, jsou 
na trhu práce neviditelné, 

B. vzhledem k tomu, že v důsledku 
hospodářské krize zastávají muži i ženy na 
trhu práce nejistá pracovní místa, 
a vzhledem k tomu, že určité formy 
nejistých pracovních činností 
vykonávaných ženami, jako jsou placené 
domácí práce a pečovatelská služba, jsou 
na trhu práce neviditelné, 
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že nadměrné 
zastoupení žen mezi zaměstnanými na 
nejistých pracovních místech se zásadním 
způsobem odráží v setrvale 
velkých platových rozdílech mezi muži 
a ženami; vzhledem k tomu, že budou-li 
mít ženy přístup ke kvalitnějšímu 
zaměstnání, tyto platové rozdíly se sníží;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v odvětví služeb, 
zejména v hotelnictví a gastronomii, 
vzdělávání, zdravotnických a sociálních 
službách a dalších veřejně prospěšných, 
sociálních a osobních pečovatelských 
službách zaměstnávajících převážně ženy 
je rozšířena práce na částečný úvazek,

C. vzhledem k tomu, že v odvětví služeb, 
zejména v hotelnictví a gastronomii, 
vzdělávání, zdravotnických a sociálních 
službách a dalších veřejně prospěšných, 
sociálních a osobních pečovatelských 
službách zaměstnávajících převážně ženy 
je rozšířena nedobrovolně přijímaná práce 
na částečný úvazek,

Or. de
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Pozměňovací návrh 8
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že účast žen na trhu 
práce odráží jejich roli v domácnosti; 
vzhledem k tomu, že ženy mají tendenci 
nastupovat do zaměstnání, které jim 
umožní zkombinovat placenou 
a neplacenou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a finančí krize má na nejistá pracovní místa 
dvojí dopad, neboť podniky v rámci 
prvních protiopatření snížily počet 
pracovních míst na dobu určitou, 
a vzhledem k obavám, že mnoho trvalých 
pracovních míst zrušených během recese 
nebude obnoveno, nýbrž nahrazeno 
atypickými, ne-li nejistými systémy 
zaměstnanosti,

D. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a finančí krize má na nejistá pracovní místa 
dvojí dopad, neboť mnohé podniky 
v rámci prvních protiopatření snížily počet 
pracovních míst na dobu určitou, 
a vzhledem k obavám, že mnoho trvalých 
pracovních míst zrušených během recese 
nebude obnoveno, nýbrž nahrazeno 
atypickými, ne-li nejistými systémy 
zaměstnanosti,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a finančí krize má na nejistá pracovní místa 
dvojí dopad, neboť podniky v rámci 
prvních protiopatření snížily počet 
pracovních míst na dobu určitou, 
a vzhledem k obavám, že mnoho trvalých 
pracovních míst zrušených během recese 
nebude obnoveno, nýbrž nahrazeno 
atypickými, ne-li nejistými systémy 
zaměstnanosti,

D. vzhledem k tomu, že hospodářská 
a finančí krize má na nejistá pracovní místa 
dvojí dopad, neboť podniky v rámci 
prvních protiopatření snížily počet 
pracovních míst na dobu určitou, 
a vzhledem k obavám, že mnoho trvalých 
pracovních míst zrušených během recese 
nebude obnoveno, nýbrž nahrazeno 
atypickými, ne-li nejistými systémy 
zaměstnanosti; nicméně by se mělo 
poukázat na skutečnost, že systémy 
nejistých pracovních míst jsou 
flexibilnější; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nejisté pracovní 
podmínky, např. v důsledku nepísemných 
smluv, práce pouze na částečný úvazek 
přijaté pod tíhou okolností a 
přetrvávajících rozdílů v platech, mají 
dlouhodobě dopad na ochranu sociálního 
a důchodového zabezpečení a vystavují 
pracovníky většímu riziku chudoby, 

F. vzhledem k tomu, že nejisté pracovní 
podmínky, např. v důsledku nezákonně 
uzavíraných nepísemných smluv, práce 
pouze na částečný úvazek přijaté pod tíhou 
okolností a přetrvávajících rozdílů 
v platech, mají dlouhodobě dopad na 
ochranu sociálního a důchodového 
zabezpečení a vystavují pracovníky 
většímu riziku chudoby, 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že platy žen jsou 
v případě velké skupiny pracovnic, které 
jsou v rodině jedinými výdělečně činnými 
osobami, zcela neoprávněně považovány 
za podružný zdroj rodinných příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že práci 
v domácnostech, jako je domácí péče, 
úklid a vaření, vykonávají většinou ženy; 
vzhledem k tomu, že práce v domácnostech 
představuje 5–9 % všech pracovních míst 
v průmyslových zemích, že tato práce je 
většinou nejistá, podhodnocená 
a nehlášená a že pracovníci v domácnosti 
jsou snadno zranitelní, a mohou proto být 
vystaveni nerovnému a nespravedlivému 
zacházení či zneužívání,

H. vzhledem k tomu, že práci 
v domácnostech, jako je domácí péče, 
úklid a vaření, většinou vykonávají ženy; 
vzhledem k tomu, že práce v domácnostech 
představuje 5–9 % všech pracovních míst 
v průmyslových zemích, že tato práce je 
často nejistá, podhodnocená a nehlášená 
a že pracovníci v domácnosti jsou snadno 
zranitelní, a mohou proto být vystaveni 
nerovnému a nespravedlivému zacházení či 
zneužívání,

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že práci 
v domácnostech, jako je domácí péče, 
úklid a vaření, vykonávají většinou ženy; 

H. vzhledem k tomu, že práci 
v domácnostech, jako je domácí péče, 
úklid a vaření, většinou vykonávají ženy; 
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vzhledem k tomu, že práce v domácnostech 
představuje 5–9 % všech pracovních míst 
v průmyslových zemích, že tato práce je 
většinou nejistá, podhodnocená a nehlášená 
a že pracovníci v domácnosti jsou snadno 
zranitelní, a mohou proto být vystaveni 
nerovnému a nespravedlivému zacházení či 
zneužívání,

vzhledem k tomu, že práce v domácnostech 
představuje 5–9 % všech pracovních míst 
v průmyslových zemích, že tato práce je 
většinou nejistá, podhodnocená a nehlášená 
a že pracovníci v domácnosti jsou snadno 
zranitelní, a mohou proto být vystaveni 
diskriminaci a nerovnému 
a nespravedlivému zacházení či 
zneužívání,

Or. lt

Pozměňovací návrh 15
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem ktomu, že na nejistých 
pracovních místech ztrácejí vysoce 
kvalifikovaní pracovníci své profesní 
schopnosti, zejména v případě 
propuštěných zaměstnanců nebo 
migrujících pracovníků přijímajících místa, 
která nevyžadují žádnou kvalifikaci, aby se 
udrželi na trhu práce,

I. vzhledem ktomu, že na nejistých 
pracovních místech ztrácejí vysoce 
kvalifikovaní pracovníci své profesní 
schopnosti, zejména v případě 
propuštěných zaměstnanců nebo 
migrujících pracovníků přijímajících místa, 
která nevyžadují žádnou kvalifikaci, aby se 
udrželi na trhu práce; vzhledem k tomu, že 
tato situace, která postihuje především 
ženy, brání rozvoji kariéry a dosažení 
platu odpovídajícího nabytým 
dovednostem a znalostem;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že migrující ženy J. vzhledem k tomu, že migrující ženy 
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zastávající dočasná nekvalifikovaná místa 
na periferii trhu práce nebo vykonávající 
práci v domácnostech mohou být 
vystaveny dvojí diskriminaci, protože 
kromě toho, že často pracují za 
nestandardních, ne-li přímo nezákonných 
podmínek, mohou být i oběťmi špatného 
zacházení, násilí či sexuálního zneužívání; 
dále vzhledem k tomu, že nebývají 
obeznámeny se svými právy, mají 
omezený přístup k veřejným službám 
a nedostatečně ovládají místní jazyk, 
a tudíž nemohou navazovat společenské 
kontakty, a vzhledem k tomu, že 
pracovnice na černo se neodvažují 
kontaktovat úřady s žádostí o ochranu, 
protože se obávají nuceného návratu do své 
vlasti,

zastávající dočasná nekvalifikovaná místa 
na periferii trhu práce nebo vykonávající 
práci v domácnostech mohou být 
vystaveny dvojí diskriminaci, protože 
kromě toho, že často pracují za špatných, 
nestandardních, ne-li přímo nezákonných 
podmínek, mohou být i oběťmi špatného 
zacházení, násilí či sexuálního zneužívání; 
dále vzhledem k tomu, že často nebývají 
obeznámeny se svými právy, mají 
omezený přístup k veřejným službám 
a nedostatečně ovládají místní jazyk, 
a tudíž nemohou navazovat společenské 
kontakty, a vzhledem k tomu, že 
pracovnice na černo se neodvažují 
kontaktovat úřady s žádostí o ochranu, 
protože se obávají nuceného návratu do své 
vlasti,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že dohoda Rady 
Evropy ze dne 24. listopadu 1969
o umístění jako au pair je zastaralá, a proto 
neřeší aktuální problémy vyplývající
z využívání práce au pair v mnoha 
členských státech,

K. vzhledem k tomu, že dohoda Rady 
Evropy ze dne 24. listopadu 1969 
o umístění jako au pair je zastaralá, a proto 
neřeší aktuální problémy, které mohou 
vyplývat z využívání práce au pair v mnoha 
členských státech,

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 1



Error! Reference source not found. 11/27 Error! Reference source not found.

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na genderové hledisko 
nejistého zaměstnání a připomíná odklon 
trhu práce od standarního pracovního 
poměru směrem k nestandardním, často 
nejistým formám zastěstnání;

1. upozorňuje na genderové hledisko 
nejistého zaměstnání a připomíná odklon 
trhu práce od standarního pracovního 
poměru směrem k nestandardním, často 
nejistým formám zastěstnání, což vyžaduje 
opatření, která zabrání tomu, aby se 
z nestandardních typů pracovních míst 
stalo nejisté zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na genderové hledisko 
nejistého zaměstnání a připomíná odklon 
trhu práce od standarního pracovního 
poměru směrem k nestandardním, často 
nejistým formám zastěstnání;

1. upozorňuje na genderové hledisko 
nejistého zaměstnání a připomíná odklon 
trhu práce od standarního pracovního 
poměru směrem k nestandardním, často 
nejistým formám zastěstnání; v zájmu 
překonání těchto problémů je třeba 
členské státy a sociální partnery vyzvat 
k tomu, aby ve velkém rozsahu sladili své 
právní předpisy a smluvní pravidla pro 
standardní a atypické formy zaměstnání 
s cílem zamezit upřednostňování 
nejpohodlnější a nejlevnější formy práce, 
avšak současně musejí mít na paměti 
riziko možného nárůstu nehlášené práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy k přijetí 
legislativních opatření, která by ukončila 
uzavírání smluv bez udání pracovní doby, 
což je běžný postup v případě typicky 
ženských pracovních míst v odvětvích, 
jako je práce v domácnosti, pečovatelská 
služba a gastronomie; 

3. vyzývá členské státy k přijetí 
legislativních opatření, která by ukončila 
uzavírání smluv bez udání pracovní doby, 
což je běžný postup v případě typicky 
ženských pracovních míst v odvětvích, 
jako je práce v domácnosti, pečovatelská 
služba a gastronomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy k přijetí 
legislativních opatření, která by ukončila 
uzavírání smluv bez udání pracovní doby, 
což je běžný postup v případě typicky 
ženských pracovních míst v odvětvích, 
jako je práce v domácnosti, pečovatelská 
služba a gastronomie;

3. vyzývá členské státy k přijetí 
legislativních opatření, která by ukončila 
uzavírání smluv bez udání pracovní doby, 
což je běžný postup v případě typicky 
ženských pracovních míst v odvětvích, 
jako je práce v domácnosti, pečovatelská 
služba a gastronomie; dále vyzývá 
k zavedení četných nástrojů kontroly 
s cílem upravit všechny typy pracovní 
činnosti ve firmách a na pracovištích, 
které mají formálně sloužit k poskytování 
poradenství a odborné přípravy, avšak ve 
skutečnosti se staly dalším způsobem 
zneužívání, protože maskují služby, které 
jsou ve skutečnosti poskytovány bez 
náležitého platu nebo ochrany; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy k přijetí 
legislativních opatření, která by ukončila 
uzavírání smluv bez udání pracovní doby, 
což je běžný postup v případě typicky 
ženských pracovních míst v odvětvích, 
jako je práce v domácnosti, pečovatelská 
služba a gastronomie;

3. vyzývá Komisi a členské státy k přijetí
legislativních opatření, která by ukončila 
uzavírání smluv bez udání pracovní doby, 
což je běžný postup v případě typicky 
ženských pracovních míst v odvětvích, 
jako je práce v domácnosti, pečovatelská 
služba, gastronomie a hotelnictví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené 
směrnice o agenturním zaměstnávání na 
dobu určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá 
proto Komisi a členské státy k přijetí 
dalších konkrétních legislativních 
opatření, jako je zavedení závazných 
minimálních sociálních standardů pro 
zaměstnance a zajištění rovného přístupu 
všech zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče a starobních důchodů, 
nezávisle na pracovních podmínkách;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené směrnice 
o agenturním zaměstnávání na dobu 
určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá proto 
Komisi a členské státy k přijetí dalších 
konkrétních legislativních opatření, jako je 
zavedení závazných minimálních 
sociálních standardů pro zaměstnance 
a zajištění rovného přístupu všech 
zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče a starobních důchodů, 
nezávisle na pracovních podmínkách;

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené směrnice 
o agenturním zaměstnávání na dobu 
určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá proto 
Komisi a členské státy k přijetí dalších 
konkrétních legislativních opatření, jako je 
zavedení závazných minimálních 
sociálních standardů pro zaměstnance 
a zajištění rovného přístupu všech 
zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče a starobních důchodů, 
v souladu s pracovními podmínkami;

Or. pl

Pozměňovací návrh 25
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené směrnice 
o agenturním zaměstnávání na dobu 
určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá proto 
Komisi a členské státy k přijetí dalších 
konkrétních legislativních opatření, jako je 
zavedení závazných minimálních 
sociálních standardů pro zaměstnance 

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené směrnice 
o agenturním zaměstnávání na dobu 
určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá proto 
Komisi a členské státy k přijetí dalších 
konkrétních legislativních opatření, jako je 
zavedení závazných minimálních 
sociálních standardů pro zaměstnance 
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a zajištění rovného přístupu všech 
zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče a starobních důchodů, 
nezávisle na pracovních podmínkách;

a zajištění rovného přístupu všech 
zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče a starobních důchodů, 
nezávisle na pracovních podmínkách; dále 
vyzývá členské státy, aby uplatňovaly 
právní předpisy, které pracovníkům zajistí 
racionální vymezení pracovních hodin, 
odpočinku a volného času;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené směrnice 
o agenturním zaměstnávání na dobu 
určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá proto 
Komisi a členské státy k přijetí dalších 
konkrétních legislativních opatření, jako je 
zavedení závazných minimálních 
sociálních standardů pro zaměstnance 
a zajištění rovného přístupu všech 
zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče a starobních důchodů, 
nezávisle na pracovních podmínkách;

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
legislativní balíček EU v oblasti 
pracovního práva a výše uvedené směrnice 
o agenturním zaměstnávání na dobu 
určitou, na zkrácený úvazek nebo na 
dočasnou dobu náležitě neřeší nejistou 
povahu takového zaměstnání; vyzývá proto 
Komisi a členské státy k přijetí dalších 
konkrétních legislativních opatření, jako je 
zavedení závazných minimálních 
sociálních standardů pro zaměstnance 
a zajištění rovného přístupu všech 
zaměstnanců k sociálním službám 
a výhodám, včetně mateřské dovolené, 
zdravotní péče, starobních důchodů, 
vzdělávání a školení, nezávisle na 
pracovních podmínkách;

Or. de
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Pozměňovací návrh 27
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy k zajištění toho, 
aby zaměstnavatelé, kteří zneužívají práci 
zaměstnankyň nebo s nimi špatně 
zacházejí, byli co nejdříve postaveni před 
soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby se ženy 
v nejistém zaměstnání sdružovaly 
v odborech, neboť pro tyto ženy má 
zásadní význam ochrana práv, jako je 
např. právo na důstojný plat, mateřskou 
dovolenou, spravedlivou a pravidelnou 
pracovní dobu a nediskriminační 
pracovní prostředí; vyzývá členské státy, 
aby obecně trestaly znemožňování účasti 
v odborových svazech;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby se ženy 
v nejistém zaměstnání sdružovaly 
v odborech, neboť pro tyto ženy má 
zásadní význam ochrana práv, jako je 
např. právo na důstojný plat, mateřskou 
dovolenou, spravedlivou a pravidelnou 
pracovní dobu a nediskriminační pracovní 
prostředí; vyzývá členské státy, aby obecně 
trestaly znemožňování účasti v odborových 
svazech;

5. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit dobré 
pracovní podmínky a zajistit ochranu
práv, která mají pro ženy zásadní význam, 
jako je např. právo na důstojný plat, 
mateřskou dovolenou, spravedlivou 
a pravidelnou pracovní dobu 
a nediskriminační pracovní prostředí; 
vyzývá členské státy, aby obecně trestaly 
znemožňování účasti v odborových 
svazech;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby se ženy 
v nejistém zaměstnání sdružovaly 
v odborech, neboť pro tyto ženy má 
zásadní význam ochrana práv, jako je např. 
právo na důstojný plat, mateřskou 
dovolenou, spravedlivou a pravidelnou 
pracovní dobu a nediskriminační pracovní 
prostředí; vyzývá členské státy, aby obecně 
trestaly znemožňování účasti v odborových 
svazech;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby se ženy 
v nejistém zaměstnání sdružovaly 
v odborech, neboť pro tyto ženy má 
zásadní význam ochrana práv, jako je např. 
právo na důstojný plat, mateřskou 
dovolenou, spravedlivou a pravidelnou 
pracovní dobu a nediskriminační pracovní 
prostředí; vyzývá členské státy, aby obecně 
trestaly znemožňování účasti v odborových 
svazech; vyzývá sociální partnery, aby ve 
svých orgánech na všech úrovních dosáhli 
vyváženějšího zastoupení mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje potřebu právních předpisů 
zajišťujících rovné postavení mužů a žen 
a snižujících genderovou segregaci na trhu 
práce; připomíná proto již zmíněné 
usnesení ze dne 18. listopadu 2008, 
a naléhá na Komisi, aby předložila návrh 
pro uplatňování zásady stejné odměny za 
práci pro muže a ženy, a připomíná 
členským státům, aby bezodkladně 
provedly směrnici 2006/54/ES*;

6. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy 
přijaly právní předpisy zajišťující rovné 
postavení mužů a žen a snižující
genderovou segregaci na trhu práce; 
připomíná proto již zmíněné usnesení ze 
dne 18. listopadu 2008, a naléhá na 
Komisi, aby předložila návrh pro 
uplatňování zásady stejné odměny za práci 
pro muže a ženy, a připomíná členským 
státům, aby bezodkladně provedly směrnici 
2006/54/ES2;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje potřebu právních předpisů 
zajišťujících rovné postavení mužů a žen
a snižujících genderovou segregaci na trhu 
práce; připomíná proto již zmíněné 
usnesení ze dne 18. listopadu 2008, 
a naléhá na Komisi, aby předložila návrh 
pro uplatňování zásady stejné odměny za 
práci pro muže a ženy, a připomíná 
členským státům, aby bezodkladně 
provedly směrnici 2006/54/ES*;

6. zdůrazňuje potřebu právních předpisů 
namířených proti přetrvávajícímu 
nerovnému postavení mužů a žen, které 
zejména sniží genderovou segregaci na 
trhu práce; připomíná proto již zmíněné 
usnesení ze dne 18. listopadu 2008, 
a naléhá na Komisi, aby předložila návrh 
pro uplatňování zásady stejné odměny za 
práci pro muže a ženy, a připomíná 
členským státům, aby bezodkladně 
provedly směrnici 2006/54/ES3;

Or. en

                                               
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. 
L 204, 26.7.2006, s. 23).
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. 
L 204, 26.7.2006, s. 23).
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Pozměňovací návrh 33
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby plnily 
barcelonské cíle v oblasti péče o dítě 
s cílem zlepšit zapojení žen na trhu práce 
a zvýšit jejich ekonomickou nezávislost; 
vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky, které ženám brání v práci na 
zvolený úvazek – ať již částečný nebo 
plný; zdůrazňuje, že bez ohledu na typ 
pracovního úvazku je nutné zajistit 
důstojné platy a přístup k plnému 
sociálnímu zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů 
na pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi;

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 35
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi; 

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi a naopak;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi;

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat profesní 
a odvětvovou segregaci na trhu práce 
prostřednictvím informačních kampaní 
a vzdělávání od raného věku, např. 
podporováním mužů na pracovních 
místech spojovaných se ženskými 
dovednostmi, a to ve spolupráci 
s Evropským institutem pro rovnost mužů 
a žen;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi;

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi a motivací dívek ke 
studiu přírodních věd a k volbě 
„mužských“ profesí;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi;

7. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
segregaci pracovního trhu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání od 
raného věku, např. podporováním mužů na 
pracovních místech spojovaných se 
ženskými dovednostmi a bojem proti 
vnímání platů žen jako podružných zdrojů 
příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že sociální ochrana je 
zásadní součástí koncepce flexicurity 
(flexibility and security); připomíná 

9. zdůrazňuje, že základními prvky 
koncepce flexicurity jsou ochrana 
a záruky, zejména pokud jde 
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členským státům a sociálním partnerům 
závěry ze zasedání Rady konaného dne 
8. června 2009 o flexicuritě v době krize, 
a zejména uplatňování zásady rovného 
postavení mužů a žen při naplňování zásad 
pružnějšího a jistějšího trhu práce;

o poskytování poradenství a odborné 
přípravy, zajištění základního příjmu 
během přechodu ze školy do zaměstnání 
nebo mezi pracovními místy, sociální 
služby vyvažující nejistotu na pracovních 
místech a pobídky pro stabilizaci 
zaměstnanosti, jakož i úprava systémů 
sociálního zabezpečení a že tyto prvky 
mají zásadní význam pro vyvážené řízení 
flexibility, aniž by byl prohlouben 
dualismus na trhu práce a sociální 
náklady vzrostly do nepřijatelné výše;
připomíná členským státům a sociálním 
partnerům závěry ze zasedání Rady 
konaného dne 8. června 2009 o flexicuritě 
v době krize, a zejména uplatňování zásady 
rovného postavení mužů a žen při 
naplňování zásad pružnějšího a jistějšího 
trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že sociální ochrana je 
zásadní součástí koncepce flexicurity 
(flexibility and security); připomíná 
členským státům a sociálním partnerům 
závěry ze zasedání Rady konaného dne 
8. června 2009 o flexicuritě v době krize, 
a zejména uplatňování zásady rovného 
postavení mužů a žen při naplňování zásad 
pružnějšího a jistějšího trhu práce;

9. zdůrazňuje, že sociální ochrana je 
zásadní součástí koncepce flexicurity 
(flexibility and security); zdůrazňuje, že 
tato koncepce má odlišný dopad na muže 
a ženy a má tendenci posilovat stávající 
mužské a ženské role; připomíná členským 
státům a sociálním partnerům závěry ze 
zasedání Rady konaného dne 8. června 
2009 o flexicuritě v době krize, a zejména 
uplatňování zásady rovného postavení 
mužů a žen při naplňování zásad 
pružnějšího a jistějšího trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že studie ukázaly, že 
s nejistým povoláním souvisí vyšší 
úrazovost a větší riziko onemocnění 
a nebezpečných situací; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby více sledovaly, 
jak jsou na pracovištích dodržovány 
minimální zdravotní a bezpečnostní normy, 
a zaměřily se hlavně na zvláštní rizika 
ohrožující zaměstnankyně; 

10. upozorňuje na to, že studie ukázaly, že 
s nejistým povoláním souvisí vyšší 
úrazovost a větší riziko onemocnění 
a nebezpečných situací; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby více sledovaly, 
jak jsou na pracovištích dodržovány 
minimální zdravotní a bezpečnostní normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že studie ukázaly, že 
s nejistým povoláním souvisí vyšší 
úrazovost a větší riziko onemocnění 
a nebezpečných situací; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby více sledovaly, 
jak jsou na pracovištích dodržovány 
minimální zdravotní a bezpečnostní normy, 
a zaměřily se hlavně na zvláštní rizika 
ohrožující zaměstnankyně;

10. upozorňuje na to, že studie ukázaly, že 
s nejistým povoláním souvisí vyšší 
úrazovost a větší riziko onemocnění 
a nebezpečných situací, neboť ne vždy 
jsou na pracovišti dodržovány minimální 
zdravotní a bezpečnostní normy,; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby více 
sledovaly, jak jsou na pracovištích 
dodržovány minimální zdravotní 
a bezpečnostní normy, a zaměřily se hlavně 
na zvláštní rizika ohrožující 
zaměstnankyně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby členské státy 
povzbuzovala k výměně osvědčených 
postupů a plnému využívání možnosti 
spolufinancování ze strukturálních fondů, 
zejména Evropského sociálního fondu, 
s cílem zajistit širší přístup k cenově 
dostupným a kvalitním zařízením pro péči 
o děti a starší osoby, a umožnit tak, aby se 
práce v oblasti domácích pečovatelských 
služeb staly důstojným dlouhodobým 
pracovním zařazením v rámci veřejného 
sektoru, a zabránit tomu, aby byly ženy 
nuceny přijímat práci pouze na částečný 
úvazek;

11. vyzývá Komisi, aby členské státy 
povzbuzovala k výměně osvědčených 
postupů a plnému využívání možnosti 
spolufinancování ze strukturálních fondů, 
zejména Evropského sociálního fondu, 
s cílem zajistit širší přístup k cenově 
dostupným a kvalitním zařízením pro péči 
o děti a starší osoby, aby ženy nebyly 
nuceny tyto povinnosti vykonávat 
neoficiálně; dále zdůrazňuje, že je třeba 
vždy, kdykoli to je možné, zajistit, aby se 
služby domácí péče staly důstojnými 
dlouhodobými pracovními místy v rámci 
veřejného sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gesine Meißner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby členské státy 
povzbuzovala k výměně osvědčených 
postupů a plnému využívání možnosti 
spolufinancování ze strukturálních fondů, 
zejména Evropského sociálního fondu, 
s cílem zajistit širší přístup k cenově 
dostupným a kvalitním zařízením pro péči 
o děti a starší osoby, a umožnit tak, aby se 
práce v oblasti domácích pečovatelských 
služeb staly důstojným dlouhodobým 
pracovním zařazením v rámci veřejného 
sektoru, a zabránit tomu, aby byly ženy 
nuceny přijímat práci pouze na částečný 

11. vyzývá Komisi, aby členské státy 
povzbuzovala k výměně osvědčených 
postupů a plnému využívání možnosti 
spolufinancování ze strukturálních fondů, 
zejména Evropského sociálního fondu, 
s cílem zajistit širší přístup k cenově 
dostupným a kvalitním zařízením pro péči 
o děti a starší osoby, a umožnit tak, aby se 
nejistá práce v oblasti domácích 
pečovatelských služeb stala důstojným 
dlouhodobým pracovním úvazkem v rámci 
veřejného sektoru, a zabránit tomu, aby 
byly ženy nuceny přijímat práci pouze na 
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úvazek; částečný úvazek;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nové evropské dohody o pravidlech pro au 
pair, která sníží současný věkový limit 30 
let tak, aby dospělí pracující blížící se 
věku 30 let nemohli být přijati k práci au 
pair, neboť ta by měla sloužit mladým 
lidem jako kulturní výměnný pobyt, při 
němž vypomáhají s každodenními 
rodinnými povinnostmi, ovšem nejvýše pět 
hodin denně; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nové evropské dohody o pravidlech pro au 
pair, která sníží současný věkový limit 30 
let tak, aby dospělí pracující blížící se 
věku 30 let nemohli být přijati k práci au 
pair, neboť ta by měla sloužit mladým 
lidem jako kulturní výměnný pobyt, při 
němž vypomáhají s každodenními 
rodinnými povinnostmi, ovšem nejvýše pět 
hodin denně;

12. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nové evropské dohody o pravidlech pro au 
pair, která zdůrazní, že úlohou au pair je 
vypomáhat s každodenními rodinnými 
povinnostmi a účasnit se rodinných 
aktivit, ovšem nejvýše 30 hodin týdně, a že 
cílem jejich pobytu je prohlubovat 
kulturní porozumění a jazykové znalosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že sociální integrace je 
pro přistěhovalkyně ještě těžší než 
v případě mužů; vybízí proto 
zaměstnavatele, aby učinili konkrétní 
opatření, která pracujícím 
přistěhovalkyním usnadní sociální 
integraci;

14. poukazuje na to, že sociální integrace je 
pro přistěhovalkyně ještě těžší než 
v případě mužů, protože jsou vystaveny 
dvojí diskriminaci; vybízí proto 
zaměstnavatele, aby učinili konkrétní 
opatření, která pracujícím 
přistěhovalkyním usnadní sociální 
integraci, např. formou jazykových kurzů 
nebo podpůrných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že sociální integrace je 
pro přistěhovalkyně ještě těžší než 
v případě mužů; vybízí proto 
zaměstnavatele, aby učinili konkrétní 
opatření, která pracujícím 
přistěhovalkyním usnadní sociální 
integraci; 

14. poukazuje na to, že sociální integrace je 
pro přistěhovalkyně ještě těžší než 
v případě mužů; vybízí proto 
zaměstnavatele, aby učinili konkrétní 
opatření, která pracujícím 
přistěhovalkyním usnadní sociální 
integraci, a aby zajistili registraci 
migrujících pracovnic, díky níž jim 
vznikne nárok na sociální dávky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje obzvláště na to, že průzkum 
práce za nejistých pracovních podmínek 
není dostatečný; vyzývá Komisi a nadaci 
Eurofound, aby zahájily cílený průzkum, 
který mimo jiné posoudí újmu způsobenou 
ztrátou kvalifikací a míru poklesu životní 
úrovně vyplývající z práce za nejistých 
podmínek, přičemž zohlední rovnost 
pohlaví; zdůrazňuje, že evropské 
výzkumné programy by se v budoucnu 
měly více zaměřit na sociální otázky, jako 
je zaměstnávání za nejistých pracovních 
podmínek;

15. upozorňuje obzvláště na to, že průzkum 
práce za nejistých pracovních podmínek 
není dostatečný; vyzývá Komisi a nadaci 
Eurofound, aby navázaly spolupráci 
s Evropským institutem pro rovnost mužů 
a žen a zahájily cílený průzkum, který 
mimo jiné posoudí újmu způsobenou 
ztrátou kvalifikací a míru poklesu životní 
úrovně vyplývající z práce za nejistých 
podmínek, přičemž zohlední rovnost 
pohlaví; zdůrazňuje, že evropské 
výzkumné programy by se v budoucnu 
měly více zaměřit na sociální otázky, jako 
je zaměstnávání za nejistých pracovních 
podmínek;

Or. lt


