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Pozměňovací návrh 1
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ženy získaly 
58,9 % vysokoškolských diplomů v EU; 
vzhledem k tomu, že podíl žen na 
doktorátech klesl na 43 % a na úrovni 
řádných profesorů je nejnižší; vzhledem 
k tomu, že pouze 15 %  řádných profesorů 
stupně A jsou ženy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že sdělení Komise 
o novém impuls pro evropskou spolupráci 
v oblasti odborného vzdělávání na 
podporu strategie Evropa 2020 
(KOM(2010) 296) nezohlednilo hledisko 
rovnosti pohlaví,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
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národní programy odborného vzdělávání 
a přípravy, které podporují rovnost žen 
a mužů jako prioritu budoucích akcí 
a opatření v této oblasti;

národní programy odborného vzdělávání 
a přípravy, které podporují rovnost žen 
a mužů jako prioritu budoucích akcí 
a opatření v této oblasti; zdůrazňuje 
uplatňování pedagogického přístupu na 
podporu rovnosti mezi ženami a muži, jež 
bojuje proti stereotypům a předsudkům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
národní programy odborného vzdělávání 
a přípravy, které podporují rovnost žen 
a mužů jako prioritu budoucích akcí 
a opatření v této oblasti;

1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
národní programy odborného vzdělávání 
a přípravy, které podporují rovnost žen 
a mužů jako prioritu budoucích akcí 
a opatření v této oblasti a zaručují rovné 
příležitosti pro všechny ženy na pracovním 
trhu bez ohledu na jejich právní 
postavení, rasu, věk, sexuální orientaci, 
etnický původ nebo náboženství;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Joanna Senyszyn

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
národní programy odborného vzdělávání 
a přípravy, které podporují rovnost žen 
a mužů jako prioritu budoucích akcí 
a opatření v této oblasti; 

1. 1. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
národní programy odborného vzdělávání 
a přípravy, které zahrnují hledisko 
rovnosti pohlaví a podporují rovnost žen 
a mužů jako prioritu budoucích akcí 
a opatření v této oblasti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Christa Klaß

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že vysoký standard 
odborného vzdělávání je založen na 
dobrém obecném vzdělání nezávisle na 
pohlaví, a naléhavě žádá členské státy, 
aby zajistily, aby učební materiály 
neobsahovaly modely povolání podle 
pohlaví a aby byl zájem chlapců a dívek 
o všechny profesní možnosti podporován 
od samého počátku; 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Christa Klaß

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě žádá členské státy, aby 
základní vzdělání bylo ukončeno 
hodnocením „způsobilosti pro určité 
povolání“;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly vytváření účinného 
partnerství mezi zúčastněnými stranami ve 
vzdělávacím procesu, sociálními partnery 
a organizacemi občanské společnosti 
s cílem řešit otázku rovnosti žen a mužů 
z hlediska vzdělávání a odborné přípravy;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly vytváření účinného 
partnerství mezi zúčastněnými stranami ve 
vzdělávacím procesu, sociálními partnery 
a organizacemi občanské společnosti 
s cílem řešit otázku rovnosti žen a mužů 
z hlediska vzdělávání a odborné přípravy; 
zdůrazňuje význam vytváření a školení 
poradců v oblasti rovného přístupu 
a požaduje jejich začlenění do veřejného 
i soukromého sektoru;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly vytváření účinného 
partnerství mezi zúčastněnými stranami ve 
vzdělávacím procesu, sociálními partnery 
a organizacemi občanské společnosti 
s cílem řešit otázku rovnosti žen a mužů 
z hlediska vzdělávání a odborné přípravy;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly vytváření účinného 
partnerství mezi zúčastněnými stranami ve 
vzdělávacím procesu, sociálními partnery 
a organizacemi občanské společnosti 
a větší spolupráci s podnikatelskou sférou
s cílem řešit otázku rovnosti žen a mužů 
z hlediska vzdělávání a důležitosti odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a Evropské středisko 
pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP), aby do svého sdělení ze 
zasedání v Bruggách o posílené evropské 
spolupráci v oblasti odborného vzdělávání 
na období 2011–2020 začlenily hledisko 
rovnosti pohlaví, zejména pokud jde 
o přístup k celoživotnímu učení, aby ženy 
a muži měli možnost vzdělávat se 
v kterékoli etapě života, a dále aby více 
zpřístupnily vzdělávání a odbornou 
přípravu a zlepšily jejich flexibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Christa Klaß

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že dvoustranný systém 
vzdělávání (praktické a akademické 
vzdělávání) se v některých členských 
státech díky spolupráci a součinnosti 
podniků při zajišťování odborné přípravy 
zaměřené na povolání velmi osvědčil;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno 3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno 
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v cílech strategie Evropa 2020, aby zlepšily 
vazby mezi odbornou přípravou 
a potřebami pracovního trhu a aby 
vytvořily nové příležitosti pro odbornou 
přípravu včetně vědecké, matematické 
a technologické oblasti s cílem zvýšit 
zaměstnanost žen v netradičních 
zaměstnáních a v těch odvětvích 
hospodářství, které produkují nízké emise 
CO2;

v cílech strategie Evropa 2020, aby zlepšily 
vazby mezi odbornou přípravou 
a potřebami pracovního trhu, například 
zlepšením poradenských služeb při výběru 
vysoké školy a povolání a podporou 
pracovních stáží a učňovských smluv pro 
ženy, a aby vytvořily nové příležitosti pro 
odbornou přípravu včetně vědecké, 
matematické a technologické oblasti 
s cílem zvýšit zaměstnanost žen 
v technických a vědeckých oblastech 
a v netradičních zaměstnáních a v těch 
odvětvích hospodářství, které produkují 
nízké emise CO2;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno 
v cílech strategie Evropa 2020, aby zlepšily 
vazby mezi odbornou přípravou 
a potřebami pracovního trhu a aby 
vytvořily nové příležitosti pro odbornou 
přípravu včetně vědecké, matematické 
a technologické oblasti s cílem zvýšit 
zaměstnanost žen v netradičních 
zaměstnáních a v těch odvětvích 
hospodářství, které produkují nízké emise 
CO2;

3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno 
v cílech strategie Evropa 2020, aby zlepšily 
vazby mezi odbornou přípravou 
a potřebami pracovního trhu a aby 
vytvořily nové příležitosti pro odbornou 
přípravu včetně vědecké, matematické 
a technologické oblasti s cílem zvýšit 
zaměstnanost žen v netradičních 
zaměstnáních a v těch odvětvích 
hospodářství, které produkují nízké emise 
CO2, a to vytvářením stálých pracovních 
míst s důstojnými mzdami;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 14
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno 
v cílech strategie Evropa 2020, aby zlepšily 
vazby mezi odbornou přípravou 
a potřebami pracovního trhu a aby 
vytvořily nové příležitosti pro odbornou 
přípravu včetně vědecké, matematické 
a technologické oblasti s cílem zvýšit 
zaměstnanost žen v netradičních 
zaměstnáních a v těch odvětvích 
hospodářství, které produkují nízké emise 
CO2;

3. vyzývá členské státy, jak je stanoveno 
v cílech strategie Evropa 2020 a ve 
stěžejních iniciativách, aby zlepšily vazby 
mezi odbornou přípravou a potřebami 
pracovního trhu a aby vytvořily nové 
příležitosti pro odbornou přípravu včetně 
vědecké, matematické a technologické 
oblasti s cílem zvýšit zaměstnanost žen 
v netradičních zaměstnáních a v těch 
odvětvích hospodářství, které produkují 
nízké emise CO2, a v technologicky 
vyspělých odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Joanna Senyszyn

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy 
vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní 
a dosažitelný přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě spolu s konkrétními 
pokyny a kariérním poradenstvím, které 
jsou určeny pro ženy pocházející z různých 
prostředí a které řeší jejich mnohorozměrné 
potřeby odborné přípravy;

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy 
vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní 
a dosažitelný přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě spolu s konkrétními 
pokyny a kariérním poradenstvím, které 
jsou určeny pro ženy pocházející z různých 
prostředí a které řeší jejich mnohorozměrné 
potřeby odborné přípravy, jako jsou:

– odborné vzdělávání a odborná příprava, 
jež jsou přizpůsobeny potřebám a 
podporují kariérní rozvoj; 
– dosažitelný přechod od neformálního 
k formálnímu učení; 
– schopnost reagovat na různé způsoby 
výuky;



PE456.775v01-00 10/16 AM\853812CS.doc

CS

– přístup ke vzorovým modelům 
a mentorům; 
– rozvoj programů přizpůsobených 
pružným pracovním režimům a smlouvám 
na zkrácený pracovní úvazek;
– upravené verze výuky online;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy 
vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní 
a dosažitelný přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě spolu s konkrétními 
pokyny a kariérním poradenstvím, které 
jsou určeny pro ženy pocházející z různých 
prostředí a které řeší jejich mnohorozměrné 
potřeby odborné přípravy;

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy 
vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní 
a dosažitelný přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě spolu s konkrétními 
pokyny a kariérním poradenstvím, které 
jsou určeny pro ženy pocházející z různých 
prostředí a které řeší jejich mnohorozměrné 
potřeby odborné přípravy s cílem účinně je 
integrovat do kvalitních pracovních míst 
s důstojnými mzdami;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy 
vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní 
a dosažitelný přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě spolu s konkrétními 
pokyny a kariérním poradenstvím, které 
jsou určeny pro ženy pocházející z různých 

4. vyzývá členské státy, aby pro ženy 
vytvořily kvalitní, rozsáhlý, flexibilní 
a dosažitelný přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě spolu s konkrétním
celoživotním poradenstvím a kariérním 
poradenstvím pro kvalifikace ve všech 
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prostředí a které řeší jejich mnohorozměrné 
potřeby odborné přípravy;

druzích povolání, které jsou určeny pro 
ženy pocházející z různých prostředí 
a které řeší jejich mnohorozměrné potřeby 
odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Christa Klaß

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby s cílem sladit 
rodinný a pracovní život a pomoci ženám 
ve venkovských oblastech nabídly další 
vzdělávání v oblasti využití počítačových 
technologií tak, aby poskytly 
zaměstnaným ženám příležitost pracovat 
také z domova;  

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Christa Klaß

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje velký význam nabývání 
a zlepšování způsobilosti v oblasti 
mnohojazyčnosti jako prostředku 
zvyšování sebedůvěry, přizpůsobivosti 
a mezikulturních dovedností;

Or. de
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Pozměňovací návrh 20
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily optimální využití strukturálních 
fondů, jako je např. Evropský sociální 
fond, na konkrétní programy, které 
podporují celoživotní učení a jejichž cílem 
je zvýšení míry účasti žen v systému 
odborného vzdělávání a přípravy; vyzývá 
k vypracování konkrétních akcí v rámci 
pilotního projektu Erasmus pro mladé 
podnikatele s cílem podpořit podnikání 
u žen;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily optimální využití strukturálních 
fondů, jako je např. Evropský sociální
fond, na konkrétní programy, které 
podporují celoživotní učení a jejichž cílem 
je zvýšení míry účasti žen v systému 
odborného vzdělávání a přípravy, 
v neposlední řadě pomocí přiměřeně 
financovaných opatření zvlášť určených 
na dosažení tohoto cíle; vyzývá 
k vypracování konkrétních akcí v rámci 
pilotního projektu Erasmus pro mladé 
podnikatele s cílem podpořit podnikání 
u žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily optimální využití strukturálních 
fondů, jako je např. Evropský sociální 
fond, na konkrétní programy, které 
podporují celoživotní učení a jejichž cílem 
je zvýšení míry účasti žen v systému 
odborného vzdělávání a přípravy; vyzývá 
k vypracování konkrétních akcí v rámci 
pilotního projektu Erasmus pro mladé 
podnikatele s cílem podpořit podnikání 
u žen;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily optimální využití strukturálních 
fondů, jako je např. Evropský sociální 
fond, na konkrétní programy, které 
podporují a vybízejí ženy k účasti na 
celoživotním učení a jejichž cílem je 
zvýšení míry účasti žen v systému 
odborného vzdělávání a přípravy; vyzývá 
k vypracování konkrétních akcí v rámci 
pilotního projektu Erasmus pro mladé 
podnikatele s cílem podpořit podnikání 
u žen;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tadeusz Cymański

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily optimální využití strukturálních 
fondů, jako je např. Evropský sociální 
fond, na konkrétní programy, které 
podporují celoživotní učení a jejichž cílem 
je zvýšení míry účasti žen v systému 
odborného vzdělávání a přípravy; vyzývá 
k vypracování konkrétních akcí v rámci 
pilotního projektu Erasmus pro mladé 
podnikatele s cílem podpořit podnikání 
u žen;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily optimální využití strukturálních 
fondů, jako je např. Evropský sociální 
fond, na konkrétní programy, které 
podporují celoživotní učení a jejichž cílem 
je zvýšení míry účasti mužů a žen 
v systému odborného vzdělávání 
a přípravy; vyzývá k vypracování 
konkrétních akcí v rámci pilotního projektu 
Erasmus pro mladé podnikatele s cílem 
podpořit podnikání zejména u žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Joanna Senyszyn

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje úlohu učitelů a školitelů 
při prosazování hlediska rovnosti pohlaví 
v odborné přípravě a vzdělávání a vyzývá 
k vypracování programů mobility, jako je 
např. program Leonardo da Vinci 
a projekt pro učně, se zvláštními 
opatřeními určenými ženám s cílem 
usnadnit celoživotní nabývání příslušných 
dovedností z hlediska jejich začlenění 
nebo opětovného začlenění do pracovního 
trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k tomu, aby byla přijata 
zvláštní iniciativa EU, která by získala 
dívky pro povolání v oblasti matematiky, 
informatiky, přírodních věd a technologií 
a jež by bojovala se stereotypy, které 
dosud ovládají tyto profese; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu sdělovacích prostředků 
a vzdělání pro boj s těmito stereotypy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly pobídky pro zaměstnavatele 
s cílem usnadnit poskytování nákladově 
efektivní a flexibilní odborné přípravy 
v oblasti mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen a také 
pracovníkům pracujícím z domova.

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky pro zaměstnavatele s cílem 
usnadnit poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen; naléhavě žádá 
Komisi a všechny členské státy, aby se 
rozhodně snažily bojovat se mzdovou 
nerovností mezi muži a ženami s cílem 
odstranit do roku 2020 stávající 18% 
rozdíl v platech mezi muži a ženami.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 26
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky pro zaměstnavatele s cílem 
usnadnit poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen a také 
pracovníkům pracujícím z domova.

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky pro zaměstnavatele s cílem 
usnadnit poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen a zahrnující 
pracovníky pracující z domova; žádá, aby 
se uvážily ty druhy daňových výjimek, 
které by mohly být přiznány práci žen, a to 
zejména v malých a středních podnicích.

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky pro zaměstnavatele s cílem 
usnadnit poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen a také 
pracovníkům pracujícím z domova.

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky pro zaměstnavatele s cílem 
usnadnit poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen, zejména 
matek nebo těch, které pomáhají 
nemocným a starším osobám, a zahrnující 
pracovníky pracující z domova.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky pro zaměstnavatele s cílem 
usnadnit poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků 
přizpůsobené potřebám žen a také 
pracovníkům pracujícím z domova.

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
pobídky a motivační modely pro 
zaměstnavatele s cílem usnadnit 
poskytování nákladově efektivní 
a flexibilní odborné přípravy v oblasti 
mikropodniků a malých podniků, aby se 
zajistilo lepší zaměření na specifické 
pracovní dovednosti a klíčové kompetence 
požadované na pracovním trhu,
přizpůsobené potřebám žen a zahrnující 
pracovníky pracující z domova.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili snadnější spojení 
odborné přípravy a školení, učení 
a rodinného života z hlediska dostupné 
péče o děti, praktických hodin vyučování, 
které lze kombinovat s dobou školní výuky 
dětí.

Or. en


