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Pozměňovací návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 
2020 předpokládá nárůst míry 
zaměstnanosti mužů a žen na 75 %; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti 
žen činí v současnosti 58,2 %,

A. vzhledem k tomu, že jedním z cílů 
strategie Evropa 2020 je nárůst míry 
zaměstnanosti mužů a žen na 75 %; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti 
žen činí v současnosti 58,2 %, přičemž 
mezi členskými státy panují velké rozdíly,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 
2020 předpokládá nárůst míry 
zaměstnanosti mužů a žen na 75 %; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti 
žen činí v současnosti 58,2 %,

A. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 
2020 předpokládá nárůst míry 
zaměstnanosti mužů a žen v EU na 75 %; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti 
žen v EU činí v současnosti 58,2 %,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že jak uvádí 
strategie Evropa 2020, Evropská unie 
musí vytvořit zhruba jeden milion nových 



PE467.254v01-00 4/32 AM\871284CS.doc

CS

pracovních míst v oblasti vědy a 
technologií, přičemž ženy jsou ve 
vzdělávání i příslušných pracovních 
místech v této oblasti nedostatečně 
zastoupeny,

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ženy jsou na trhu 
práce ve znevýhodněném postavení a jsou 
nepřiměřeně častěji zaměstnány na kratší 
úvazek a novými, často nejistými formami 
a tvoří to překážku, která brání jejich 
přístupu k veškerým sociálním právům, 
sociální ochraně a zabezpečení,

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření na pomoc zranitelným 
pracovníkům, zejména lidem s nízkou 
kvalifikací, nezaměstnaným, mladým či 
starším osobám, osobám s tělesným či 
duševním postižením a příslušníkům 
menšin tím, že jim poskytne služby 
kariérního poradenství a bude rozvíjet 
programy zaměřené na poskytování 
odborné přípravy a odborné praxe 
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uzpůsobené konkrétním potřebám,

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že strategie 
EU 2020 klade důraz na ekologickou 
transformaci, odvětví obnovitelných 
zdrojů a vědecká a technologicky náročná 
zelená pracovní místa pro udržitelné 
hospodářství; vzhledem k tomu, že aktivní 
zapojení a opětovné zapojení žen na trhu 
práce má klíčový význam pro naplnění 
cílů zaměstnanosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že mikroúvěry sice 
jsou důležitým nástrojem pro podnikání 
žen a pro vytváření rodinných podniků, 
ženy jsou však v podnicích v Evropské 
unii nadále nedostatečně zastoupeny –
představují 30 % všech podnikatelů,

Or. pt



PE467.254v01-00 6/32 AM\871284CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že nárůst 
atypických forem zaměstnávání zaviněný 
nárůstem flexibility připravuje stále více 
zaměstnankyň o sociální dávky, jelikož 
způsobilost pro sociální dávky závisí na 
postavení zaměstnance; vzhledem k tomu, 
že vyšší flexibilita současně ohrožuje 
finanční udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení,

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že více než 60 % 
absolventů vysokých škol tvoří ženy, 
vzhledem k tomu, že na oblast vědy se 
zaměřuje nedostatečný počet žen a dívek, 
což působí vážnou segregaci tohoto 
odvětví podle pohlaví; vzhledem k tomu, 
že rozdíl v odměňování mužů a žen 
v odvětví informatiky nadále spíše roste,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že na pracovních 
trzích EU stále existují rozdíly 
v odměňování mužů a žen, rozdíly 
v mírách zaměstnanosti, rozdíly ve vlivu 
rodičovství na míry zaměstnanosti; 
vzhledem k tomu, že segregace trhu práce 
v zaměstnání je hlavní překážkou 
fungování pracovního trhu EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů 
a zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti;

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy zaručit účinné provádění právních 
předpisů proti diskriminaci; zdůrazňuje 
význam monitorování požadavků trhu 
práce a požadavků na dovednosti; 

Or. da

Pozměňovací návrh 12
Tadeusz Cymański

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti;

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti;

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost úplné 
harmonizaci politik EU a účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování a
zohledňování požadavků trhu práce 
požadavků na dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antonyia Parvanova
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti;

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti; vyzývá členské státy, aby 
komplexně podpořily národní ministerstva 
pro oblast práce a vzdělávání při 
provádění programů ke zohledňování 
rovnosti mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti; 

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra 
zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské 
státy věnovat zvláštní pozornost účinnému 
provádění právních předpisů proti 
diskriminaci a ustanovení vstřícných 
k rodině, podporovat přijímání pracovních 
sil do netradičních zaměstnání pomocí 
dobrovolných opatření a splnitelných cílů a 
zajišťovat přístupnost a odpovědnost; 
zdůrazňuje význam monitorování 
požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti; poukazuje na to, že je 
naléhavě nutné přijmout potřebná 
opatření v oblasti péče o děti, aby 
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pracující matky mohly skloubit svůj 
profesní a rodinný život;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je nutné uspořádat trh 
práce tak, aby sloužil skloubení rodinného 
a pracovního života, a to prostřednictvím 
vytvoření struktur a institucí péče o děti, 
starší lidi a další závislé osoby, a 
intenzivnější snahy o zavedení pružnější 
pracovní doby a různých možností práce 
na dálku;

Or. da

Pozměňovací návrh 17
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že potíže se 
skloubením rodinného a soukromého 
života způsobují, že částečné pracovní 
úvazky jsou doménou žen – tři ze čtyř 
pracovních míst s částečným pracovním 
úvazkem jsou obsazena ženami; je toho 
názoru, že vinou toho není potenciál žen 
plně využit a ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu je ohrožena jejich 
ekonomická nezávislost;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 18
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 
dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry a 
podporovat studium technického a 
inženýrského zaměření u dívek s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce;

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 
dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
umožnit ženám vstup a opětovný vstup na 
trh práce a to, aby na něm pokročily, 
zejména těm zranitelným, které čelí 
strukturální nezaměstnanosti a obtížím při 
návratu, ať už o práci přišly v důsledku 
nedávné finanční krize nebo vinou 
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dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry a 
podporovat studium technického a 
inženýrského zaměření u dívek s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce;

mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo 
z jiných důvodů bez ohledu na druh jejich 
pracovní smlouvy, možnost rekvalifikace a 
přístup a pobídky k odborné přípravě 
s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; dále 
zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry a 
podporovat studium technického a 
inženýrského zaměření u dívek s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce, 
zejména potřebě vysoce kvalifikovaných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 
dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry a 
podporovat studium technického a 
inženýrského zaměření u dívek s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce;

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 
dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry a 
podporovat studium technického,
inženýrského a IKT zaměření u dívek 
s cílem pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 
dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit 
přístup k aktivní účasti na celoživotním 
učení v každém stadiu kariéry a 
podporovat studium technického a 
inženýrského zaměření u dívek s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce; 

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce 
vysoce kvalifikované pracovnice 
s požadovanými dovednostmi, je nutné 
poskytnout ženám, které čelí strukturální 
nezaměstnanosti a obtížím při návratu 
z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez 
ohledu na druh jejich pracovní smlouvy, 
možnost rekvalifikace a přístup k odborné 
přípravě s cílem zvýšit jejich kvalifikaci; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby se odborná 
příprava realizovaná v zařízeních 
středního vzdělávání více zaměřovala na 
potřeby trhu; dále zdůrazňuje, že je nutné 
ženám zajistit přístup k aktivní účasti na 
celoživotním učení v každém stadiu kariéry 
a podporovat studium technického a 
inženýrského zaměření u dívek s cílem 
pružně přizpůsobovat vzdělávání a 
odbornou přípravu potřebám trhu práce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
efektivitu práce svých pracovních úřadů a 
zviditelnily zejména nabídku pracovních 
míst, aby tak bylo pro ženy snazší vrátit se 
do práce po rodičovské nebo mateřské 
dovolené;

Or. it
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Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je třeba věnovat mimořádnou 
pozornost zařazení IKT dovedností, 
digitální gramotnosti a komunikačních 
dovedností do politik odborného 
vzdělávání a oblasti celoživotního 
vzdělávání členských států EU a podpořit 
ženy v tom, aby tyto možnosti využívaly, 
jelikož ženy mají s IKT gramotností větší 
problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že účinné systémy 
vzdělávání a odborné přípravy jsou 
nezbytným předpokladem pro to, aby 
mladé ženy volily vyšší vzdělání 
technického směru, ať už akademické či 
neakademické, a tedy ke zvýšení jejich 
zastoupení v odvětvích strategického 
významu pro budoucí rozvoj, jako 
například ochraně životního prostředí 
nebo energetice;

Or. it
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Pozměňovací návrh 25
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je nezbytné odstranit 
stereotypy týkající se pohlaví ve 
vzdělávání, které jsou často příčinou 
plýtvání s lidským potenciálem žen 
v Evropě, a vyzývá Komisi, aby rozšířila
působnost právních předpisů EU i na 
rovnost pohlaví v oblasti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že investice do 
sociální infrastruktury jsou příležitostí 
modernizovat Evropu a podpořit rovnost 
žen a mužů, tyto investice lze považovat za 
strategii souběžnou s investicemi do 
zelených technologií, které modernizují 
fyzickou infrastrukturu; domnívá se, že 
rovnost žen a mužů by proto měla být 
politickou prioritou a základním 
nástrojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Siiri Oviir

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

2a. domnívá se, že mají-li být 
v proměnlivém ekonomickém prostředí 
chráněny kvalifikace a dovednosti 
pracujících žen a má-li se těm, které mají 
zájem, pomoci v návratu do práce, pak je 
nezbytné, aby do programů odborné 
přípravy, které organizuje daný 
zaměstnavatel, byli zařazeni i jeho 
zaměstnanci na rodičovské dovolené;

Or. et

Pozměňovací návrh 28
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje nutnost investic do 
programů vzdělávání a odborné přípravy, 
které zajistí bezproblémový přechod pro 
dotčené pracovníky a zabezpečí rovněž to, 
aby nemusel žádný z regionů trpět 
nepříznivými dopady v důsledku 
transformace výroby energie; žádá, aby 
byla zvláštní pozornost věnovaná tomu, 
aby měli při přechodu na obnovitelné 
zdroje energie muži a ženy rovněž slušná 
a vysoce kvalitní pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy a rovněž výměnu osvědčených 
postupů a srovnávacích ukazatelů mezi 
členskými státy;

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen, 
která se projevuje nedostatečným 
zastoupením žen ve vedoucích pozicích a 
segregovaným trhem práce podle pohlaví,
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy a rovněž výměnu osvědčených 
postupů a srovnávacích ukazatelů mezi 
členskými státy a legislativních opatření, 
včetně kvót pro zvýšení zastoupení žen ve 
vedoucích pozicích;

Or. da

Pozměňovací návrh 30
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru 
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy a rovněž výměnu osvědčených 
postupů a srovnávacích ukazatelů mezi 
členskými státy;

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru 
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy i překážky v podobě 
“skleněného stropu” a rovněž výměnu 
osvědčených postupů a srovnávacích 
ukazatelů mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru 
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy a rovněž výměnu osvědčených 
postupů a srovnávacích ukazatelů mezi 
členskými státy;

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje jako Evropský sociální fond na 
boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru 
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy, opatření ke zlepšení skloubení 
rodinného a pracovního života a rovněž 
výměnu osvědčených postupů a 
srovnávacích ukazatelů mezi členskými 
státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru 
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy a rovněž výměnu osvědčených 
postupů a srovnávacích ukazatelů mezi 
členskými státy;

3. vyzývá členské státy, aby do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnuly 
nástroje na boj s profesní segregací žen 
v horizontálním i vertikálním směru 
pomocí účinných opatření zaměřených na 
stereotypy a rovněž výměnu osvědčených 
postupů a srovnávacích ukazatelů mezi 
členskými státy a případně po dobu 
nezbytně nutnou prostřednictvím 
závazných kvót pro ženy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)



AM\871284CS.doc 19/32 PE467.254v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. doporučuje, aby byl přístup 
zohledňující rovnost mezi muži a ženami 
ve vzdělávání v oblasti vědy a 
informačních a komunikačních 
technologií obnoven Evropskou komisí i 
v příštím rámcovém programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že stále existují rozdíly na 
pracovních trzích EU, včetně rozdílu 
v odměňování mužů a žen, rozdílů 
v mírách zaměstnanosti, rozdílu ve vlivu 
rodičovství na úroveň zaměstnanosti, 
rozdílů v důchodech mezi muži a ženami; 
domnívá se, že důraz na tradiční role 
mužů a žen a segregace trhu práce 
v zaměstnání jsou hlavní překážkou 
fungování pracovního trhu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je toho názoru, že by členské státy 
měly přijmout odpovídající opatření 
k eliminaci nejistých a atypických 
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pracovních míst, která se týkají především 
žen; domnívá se, že jedním z nástrojů by 
mohlo být zavedení systému postupného 
zvyšování příspěvků na sociální 
zabezpečení hrazených zaměstnavateli 
v souladu se zásadou „čím horší postavení 
zaměstnance (krátkodobé, se špatnými 
vyhlídkami, vysoce rizikové), tím vyšší 
příspěvky na sociální zabezpečení“; 
domnívá se, že progresivní sazba 
příspěvků by mohla zaměstnavatele 
motivovat například k tomu, aby uzavírali 
dlouhodobé smlouvy namísto 
prodlužování smluv na dobu určitou, tedy 
aby pracovníky přijímali za příznivějších 
podmínek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 36
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že v souvislosti s výše 
uvedenými opatřeními by se měla 
uplatňovat zásada transparentnosti, tedy 
že by všechny firmy měly povinnost 
zveřejnit své platové tabulky; 

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Tadeusz Cymański

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby investovala do 4. vyzývá Komisi, aby podporovala účast
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účasti žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení 
rozmanitosti, profesní motivací žen a 
podněcováním vytváření nových 
pracovních míst, která umožňují rovnováhu 
mezi pracovním a rodinným životem, jako 
například pružné formy práce;

žen na trhu práce prostřednictvím
vytváření nových pracovních míst, která 
umožňují rovnováhu mezi pracovním a 
rodinným životem, jako například pružné 
formy práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby investovala do 
účasti žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení rozmanitosti, 
profesní motivací žen a podněcováním 
vytváření nových pracovních míst, která 
umožňují rovnováhu mezi pracovním a 
rodinným životem, jako například pružné 
formy práce;

4. vyzývá Komisi, aby podporovala 
opatření pro skloubení rodinného a 
profesního života a investovala do účasti 
žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení rozmanitosti, 
profesní motivací žen a podněcováním 
vytváření nových pracovních míst
s pružnějšími formami pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby investovala do 
účasti žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení rozmanitosti, 
profesní motivací žen a podněcováním 
vytváření nových pracovních míst, která 
umožňují rovnováhu mezi pracovním a 

4. vyzývá Komisi, aby investovala do 
účasti žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení rozmanitosti, 
profesní motivací žen a podněcováním 
vytváření nových pracovních míst, která 
umožňují rovnováhu mezi pracovním a 
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rodinným životem, jako například pružné 
formy práce;

rodinným životem, s pružnými formami
práce, jako je práce na částečný úvazek či 
práce na dálku;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby investovala do 
účasti žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení rozmanitosti, 
profesní motivací žen a podněcováním 
vytváření nových pracovních míst, která 
umožňují rovnováhu mezi pracovním a 
rodinným životem, jako například pružné 
formy práce;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly do účasti žen na trhu práce a 
podporovaly ji provozováním podpory 
řízení rozmanitosti, profesní motivací žen a 
podněcováním vytváření nových 
pracovních míst, která umožňují rovnováhu 
mezi pracovním a rodinným životem, jako 
například pružné formy práce;

Or. da

Pozměňovací návrh 41
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vybízí Evropskou komisi, aby 
podporovala začleňování zásady rovných 
příležitostí do odvětví s cílem umožnit 
rovnoměrné zapojení mužů a žen, se 
zvláštním přihlédnutím k odvětvím, 
v nichž mají tradičně převahu ženy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá členské státy, aby přezkoumaly 
své systémy sociálního zabezpečení, a 
sociální partnery, aby upravili své 
smlouvy rozšířením práv a záruk na 
nestandardní, netypické zaměstnanecké 
vztahy;

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že nová pracovní místa by 
měla být provázena novými formami 
pracovních smluv, které umožní 
pracovníkům s nezaopatřenými dětmi, aby 
pracovali na volnou pracovní dobu, 
zkrátili si svůj pracovní úvazek či si zvolili 
práci na dálku;

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. požaduje rozvoj pečovatelského 
sektoru, aby dostatečně pokrýval skutečné 
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potřeby a zajišťoval kvalitní a dostupné 
pečovatelské služby pro všechny, 
s dobrými pracovními a platovými 
podmínkami při poskytování těchto 
služeb, aby se zabránilo narůstání podílu 
nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vybízí členské státy, aby usilovaly 
o přiměřené rozdělení neplacené práce 
mezi ženami a muži tím, že zajistí opatření 
pro placenou rodičovskou dovolenou a 
rozvoj placené dovolené kvůli 
povinnostem spojeným s péči; vyzývá 
Komisi, aby doplnila stávající právní 
rámec pro dosažení rovnováhy mezi 
rodinným a pracovním životem, včetně 
ustanovení o rodičovské dovolené a 
dovolené kvůli péči o dospělé závislé 
osoby; vybízí Radu, aby schválila návrh 
právních předpisů o těhotných 
zaměstnankyních (směrnice o mateřství);

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá, že Komise oznámila přezkoumání 
důchodového systému pro osoby 
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s nepravidelnými příspěvky v důsledku 
nezaměstnanosti, nemoci nebo 
pečovatelských povinností, což se týká 
převážně žen, vybízí v této souvislosti 
Komisi, aby předložila nové legislativní 
návrhy týkající se otcovské dovolené, 
dovolené při adopci dítěte a dovolené za 
účelem péče o závislé rodinné příslušníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. bere na vědomí, že podle nedávného 
výzkumu je důsledkem zvýšení flexikurity 
celkové snížení počtu zaměstnanců, 
zejména žen, neboť jsou častěji 
zaměstnávány na dobu určitou namísto na 
neurčito, na částečné úvazky místo plných 
úvazků a častěji práci nedobrovolně 
opouštějí; vzhledem k tomu, že podle 
nového výzkumu vycházejícího z údajů 
OECD je vyšší flexibilitě zaměstnání 
přímo úměrná větší nejistota, přičemž 
flexibilita zaměstnání má silný negativní 
dopad na zaměstnatelnost (zlepšování 
dovedností a zvyšování kvalifikací 
zaměstnanců);

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)



PE467.254v01-00 26/32 AM\871284CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. bere se znepokojením na vědomí, že 
současná jednání v Radě, co se týče 
navrhované revize směrnice 92/85/EHS 
schválené Parlamentem, uvízla na mrtvém 
bodě; poukazuje na to, že revize této 
směrnice usnadní situaci mužům a 
ženám, kteří budou moci kombinovat 
pracovní a rodinný život, a stejně tak 
může pomoci zlepšit zaměstnatelnost žen;

Or. pt

Pozměňovací návrh 49
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby naplnily 
barcelonské cíle v oblasti péče o děti 
s cílem zlepšit účast žen na trhu práce a 
jejich ekonomickou nezávislost; vyzývá 
členské státy, aby překonaly překážky, 
které brání ženám v práci na takový objem 
hodin, který si přejí, ať už se jedná 
o částečný pracovní úvazek či plnou 
pracovní dobu; zdůrazňuje nutnost 
důstojných platů a přístupu k sociálnímu 
zabezpečení, bez ohledu na to, zda je 
osoba zaměstnána na plný, či částečný 
pracovní úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru 
zaměstnanosti žen nejsou jen ve 
zdravotních a sociálních službách, ale 
také v odvětví služeb pro podniky –
například pojišťovnictví a poradenství – a 
v oblasti životního prostředí a udržitelných 
pracovních míst;

5. vyzývá členské státy, aby zvýšily své 
úsilí o předcházení segregaci pracovních 
trhů podle pohlaví a aby se postavily 
trendu, kdy velké množství žen pracuje 
v hůře placených profesích, a to 
prostřednictvím toho, že se budou chlapci 
a dívky ve školách zajímat o celé spektrum 
možných profesí, a dále tím, že se rozšíří 
možnosti odborné přípravy pro ženy tak, 
aby se mohly během své kariéry 
přizpůsobit změnám na trhu práce;

Or. da

Pozměňovací návrh 51
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru 
zaměstnanosti žen nejsou jen ve 
zdravotních a sociálních službách, ale také 
v odvětví služeb pro podniky – například 
pojišťovnictví a poradenství – a v oblasti 
životního prostředí a udržitelných 
pracovních míst;

5. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru 
zaměstnanosti žen nejsou jen ve 
zdravotních a sociálních službách, ale také 
v odvětví služeb pro podniky – například 
pojišťovnictví a poradenství – a v oblasti 
životního prostředí a udržitelných 
pracovních míst, a proto by se mělo 
podporovat podnikání žen a členskými 
státy by měla být povzbuzována 
partnerství soukromého a veřejného 
sektoru a pobídky zaměstnancům 
zaměstnat více žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Siiri Oviir
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru 
zaměstnanosti žen nejsou jen ve 
zdravotních a sociálních službách, ale také 
v odvětví služeb pro podniky – například 
pojišťovnictví a poradenství – a v oblasti 
životního prostředí a udržitelných 
pracovních míst;

5. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru 
zaměstnanosti žen nejsou jen ve 
zdravotních a sociálních službách, ale také 
v oblasti vnitřních věcí, logistickém 
průmyslu (včetně dopravy), odvětví služeb 
pro podniky – například pojišťovnictví a 
poradenství – a v oblasti životního 
prostředí a udržitelných pracovních míst;

Or. et

Pozměňovací návrh 53
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě žádá členské státy, aby 
podpořily a rozvinuly specifické programy 
zaměřené na nalákání žen do technických 
povolání, prostřednictvím dotací pro 
mladé ženy akademičky, v souladu 
s osvědčenými postupy v některých 
členských státech, jako je program 
Excellentia v Rakousku, jež umožnil 
zdvojnásobit počet žen na vysokých 
školách zaměřených na vědu a techniku a 
přispěl k vytvoření vysoce kvalitních 
výzkumných středisek, které řídí ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje rozvoj pečovatelského 
sektoru, aby dostatečně pokrýval skutečné 
potřeby a zajišťoval kvalitní a dostupné 
pečovatelské služby pro všechny, 
s dobrými pracovními a platovými 
podmínkami při poskytování těchto 
služeb, aby se zabránilo narůstání podílu 
nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje zásadní význam nabývání 
dovedností a schopností v průběhu 
celoživotního učení; myslí si, že by měla 
být přijata celková strategie pro 
vzdělávání a celoživotní učení, především 
pokud jde o nový přístup ke vzdělávání 
dospělých, které budou založeny na 
obecných zásadách, jako je společná 
odpovědnost a partnerství, účinné 
finanční mechanismy, flexibilní učební 
plány, kvalitní počáteční vzdělávání a 
cílené další odborné vzdělávání;

Or. lt

Pozměňovací návrh 56
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzdvihuje skutečnost, že „zelená 
pracovní místa“ mají potenciál stát se 
klíčovou oblastí růstu budoucího trhu 
práce v Evropě, že dnes více než 
20 milionů pracovních míst v Evropské 
unii lze považovat za „zelená“ a že na 
základě nejnovějších zjištění mají 
pracovní místa v samotném odvětví 
obnovitelné energie potenciál vzrůst do 
roku 2020 dvojnásobně až na 2,8 milionů; 
vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že z toho bude moci těžit rovnost 
žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě žádá členské státy, aby 
podporovaly rozvoj samostatné výdělečné 
činnosti tím, že budou snižovat 
administrativní překážky vytváření nových 
podniků a podporovat zvláštní programy 
půjček pro ženy, zejména cestou 
zvýšeného objemu úvěrových linek 
komerčních bank pro podnikatelky, stejně 
tak jako pomocí s vytvářením nových 
úvěrových společností či sdružení 
specializujících se na půjčky pro ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Britta Thomsen
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly soukromý sektor v přijímání 
všech možných opatření zaměřených na 
odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů s cílem zlepšit účast žen na trhu 
práce.

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly soukromý a veřejný sektor
v přijímání všech možných a nezbytných
opatření zaměřených na odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů s cílem zlepšit 
účast žen na trhu práce; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam transparentnosti 
v podobě lepších statistik a rovněž 
důležitost využitelné definice práce stejné 
hodnoty;

Or. da

Pozměňovací návrh 59
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly soukromý sektor v přijímání 
všech možných opatření zaměřených na 
odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů s cílem zlepšit účast žen na trhu 
práce;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly soukromý sektor v přijímání 
všech možných opatření zaměřených na 
odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů a hlavních nerovností ve smyslu 
přístupu, odměny, rozvoje kariéry, účasti 
a správy, s cílem zlepšit účast žen na trhu 
práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly soukromý sektor v přijímání 
všech možných opatření zaměřených na 
odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů s cílem zlepšit účast žen na trhu 
práce;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly soukromý sektor v přijímání 
všech možných opatření zaměřených na 
odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů, ale i dalších překážek, s cílem 
zlepšit účast žen na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že „zelená pracovní 
místa“ mají potenciál stát se klíčovou 
oblastí růstu budoucího trhu práce v EU; 
vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že budou ženy těžit z těchto 
pracovních míst ve stejné míře jako muži; 
a zdůrazňuje význam získávání správných 
kvalifikací pro výkon těchto zaměstnání 
ženami;

Or. da


