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Pozměňovací návrh 16
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijala Rada 
dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky 
zaměstnanosti, které společně s hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie přijatými v souladu 
s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované 
hlavní směry strategie Evropa 2020. 
Program by měl přispět k uplatňování 
integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 
a 10, a podporovat provádění stěžejních 
iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa a Mládež 
v pohybu.

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijala Rada 
dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky 
zaměstnanosti, které společně s hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie přijatými v souladu 
s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované 
hlavní směry strategie Evropa 2020. 
Program by měl přispět k uplatňování 
integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 
a 10, a podporovat provádění stěžejních 
iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa, evropská 
strategie pro rovnost žen a mužů 2010–
2015 a Mládež v pohybu.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V souladu s evropskou strategií pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015 jsou 
stanovené začlenění tohoto cíle jako 
horizontálního faktoru do všech politik 
Evropské unie a jeho postupné zavádění 
samy o sobě rozhodnými faktory pro 
sociální inovaci. Nedávné zprávy, 
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předložené Evropskou komisí, o míře 
plnění Listiny základních práv a práce o 
správě věcí veřejných a udržitelnosti, 
vypracované Světovou bankou nebo 
Organizací spojených národů, dokládají, 
že začlenění žen na pracovní trh a 
zejména rovnost v rozhodovacích 
procesech na politické úrovni podporují 
transparentnost a účast a snižují míru 
korupce. Stejně tak je účast žen v 
podnikání a v rozhodování v hospodářsko-
podnikatelské sféře faktorem, který 
průkazně přispívá ke zvýšení 
konkurenceschopnosti, produktivity a 
inovacím. 

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by 
měl program usilovat o ucelený přístup k 
podpoře zaměstnanosti a k boji proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho 
provádění by se mělo racionalizovat a 
zjednodušit, zejména prostřednictvím 
souboru společných ustanovení, jež se 
týkají mimo jiné například společných 
obecných cílů, společné typologie opatření, 
jakož i opatření v oblasti sledování a 
hodnocení. Program by se měl rovněž 
zaměřit na velké projekty s jasnou 
přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo 
kritického množství a snížení 
administrativní zátěže jak pro příjemce, tak 
pro Komisi. Kromě toho by se měly více 
využívat možnosti zjednodušeného 
vykazování nákladů (financování paušální 
částkou nebo pevnou sazbou), zejména při 
provádění programů mobility. Program by 

(5) Program by měl usilovat o ucelený 
přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě a mít 
stále za cíl rovnost žen a mužů a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví. Jeho provádění 
by se mělo racionalizovat a zjednodušit, 
zejména prostřednictvím souboru 
společných ustanovení, jež se týkají mimo 
jiné například společných obecných cílů, 
společné typologie opatření, jakož i 
opatření v oblasti sledování a hodnocení. 
Program by se měl rovněž zaměřit na velké 
projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, 
aby bylo dosaženo kritického množství a 
snížení administrativní zátěže jak pro 
příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by 
se měly více využívat možnosti 
zjednodušeného vykazování nákladů 
(financování paušální částkou nebo pevnou 
sazbou), zejména při provádění programů 
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měl být jednotným kontaktním místem pro 
poskytovatele mikrofinancování 
zajišťujícím finanční prostředky na 
mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a 
technickou pomoc. A konečně, program by 
měl zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik.

mobility. Program by měl být jednotným 
kontaktním místem pro poskytovatele 
mikrofinancování zajišťujícím finanční 
prostředky na mikroúvěry, zvyšování 
způsobilosti a technickou pomoc. A 
konečně, program by měl zajistit 
rozpočtovou flexibilitu vytvořením 
rezervy, která se má každoročně rozdělit v 
závislosti na prioritách politik.

Or. pt

Pozměňovací návrh 19
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V souladu s evropskou strategií pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015 by Unie 
měla lépe využívat potenciálu žen, který by 
přispěl k celkovým hospodářským a 
sociálním cílům Unie, a to díky tomu, že 
by se více žen dostalo na trh práce a ke 
kvalitním pracovním místům. Kromě toho, 
abychom dosáhli cíle strategie Evropa
2020, kterým je 75% zaměstnanost žen a 
mužů, je třeba věnovat zvláštní pozornost 
účasti starších žen, rodičů samoživitelů, 
žen s postižením, migrujících žen a žen z 
etnických menšin na trhu práce. Míra 
zaměstnanosti těchto skupin je stále 
poměrně nízká a přetrvávající rozdíly mezi 
ženami a muži je třeba zmenšit po 
kvantitativní i kvalitativní stránce.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Edite Estrela
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ústředním bodem sociální politiky 
Unie je zajistit existenci minimálních 
standardů a neustálé zlepšování pracovních 
podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu 
při zajišťování toho, aby byl legislativní 
rámec v souladu se zásadami „inteligentní 
regulace“ přizpůsoben měnícím se 
způsobům organizace práce a novým 
zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při 
financování opatření, jež mají zlepšit 
dodržování pravidel Unie na ochranu práv 
pracovníků.

(8) Ústředním bodem sociální politiky 
Unie je zajistit existenci minimálních 
standardů a neustálé zlepšování pracovních 
podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu 
při zajišťování toho, aby byl legislativní 
rámec v souladu se zásadami „inteligentní 
regulace“ přizpůsoben měnícím se 
způsobům organizace práce a novým 
zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při 
financování opatření, jež mají zlepšit 
dodržování pravidel Unie na ochranu práv 
pracovníků, aniž by byla pominuta 
nezbytnost sladění profesního života s 
rodinným životem jak u mužů, tak u žen.

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Edite Estrela
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Program musí brát ohled na to, že 
větší flexibilita využití času a forem práce, 
vytváření podpůrných služeb pro rodinný 
život, zlepšení dovolených a další 
pomocná opatření pro pracující rodiče 
jsou rovněž nástroji pro zlepšení 
pracovních podmínek.

Or. ptPozměňovací návrh 22
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy (11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy 
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obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 
ustanovení k dosažení volného pohybu 
pracovníků zajištěním úzké spolupráce 
mezi členskými státy a Komisí. Síť 
EURES by měla podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
nadnárodní geografické mobility 
pracovníků, umožněním větší 
transparentnosti na trhu práce, zajištěním 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání a podporou 
činností v oblasti služeb týkajících se 
náboru pracovníků, poradenství a vedení 
na národní i přeshraniční úrovni, a tím 
přispívat k cílům strategie Evropa 2020.

obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 
ustanovení k dosažení volného pohybu 
pracovníků, pokud se uskutečňuje ze 
svobodné vůle a není k němu pracovník 
přinucen nezaměstnaností či jinými 
sociálními problémy, zajištěním úzké 
spolupráce mezi členskými státy a Komisí. 
Síť EURES by měla podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
nadnárodní geografické mobility 
pracovníků (pokud si to pracovníci přejí), 
umožněním větší transparentnosti na trhu 
práce, zajištěním vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí o 
zaměstnání a podporou činností v oblasti 
služeb týkajících se náboru pracovníků, 
poradenství a vedení na národní i 
přeshraniční úrovni, a tím přispívat k cílům 
strategie Evropa 2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Edite EstrelaNávrh nařízeníBod odůvodnění 14

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států 
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování a 
uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných a 
ohrožených osob, které chtějí založit nebo 
dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě 
samostatné výdělečné činnosti, ale nemají 
přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily 
Evropský parlament a Rada v roce 2010 
nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států 
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování a 
uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných, žen 
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům. V této oblasti 
bude moci podnikání žen, umožněné 
snazším přístupem k mikroúvěrům, 
významně přispět k dosažení 75% 
zaměstnatelnosti žen, jak je tento cíl 
definován ve strategii Evropa 2020. Jako 
první krok zřídily Evropský parlament a 
Rada v roce 2010 nástroj 
mikrofinancování.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Komise, členské státy a regionální a 
místní úřady by měly lépe využívat 
možnosti financování, které jsou jim 
k dispozici pro ženy podnikatelky 
prostřednictvím speciálních grantů, fondů 
rizikového kapitálu, sociálního 
zabezpečení a snížení úrokové míry, což 
umožní spravedlivý a rovný přístup 
k financím, například evropského nástroje 
mikrofinancování Progress, který 
poskytuje mikroúvěry do výše až 25 000 
EUR mikropodnikům a těm, kteří si chtějí 
založit vlastní malý podnik, ale nemají 
přístup k tradičním bankovním službám, 
jako jsou například nezaměstnaní.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva o podnikání žen v malých a středních podnicích, Výbor pro práva žen a rovnost 
pohlaví, zpravodajka: Marina Yannakoudakis, evropská poslankyně, strana 6-7, 31.5.2011.

Pozměňovací návrh25Edite EstrelaNávrh nařízeníBod odůvodnění 15

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování 
na mladém mikrofinančním trhu Unie 
vyžaduje zvýšení institucionální 
způsobilosti poskytovatelů 
mikrofinancování a zejména nebankovních 
mikrofinančních institucí, kterou je nutno 
posílit v souladu se sdělením Komise 
„Evropská iniciativa pro rozvoj 
mikroúvěrů“.

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování 
na mladém mikrofinančním trhu Unie 
vyžaduje zvýšení institucionální 
způsobilosti poskytovatelů 
mikrofinancování a zejména nebankovních 
mikrofinančních institucí, kterou je nutno 
posílit v souladu se sdělením Komise 
„Evropská iniciativa pro rozvoj 
mikroúvěrů“ a zprávou parlamentního 
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Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví o 
„Podpoře žen-inovátorek a podnikání 
žen“1.
_____________
1 ze dne 25. července 2008

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Inês Cristina Zuber
Návrh nařízeníBod odůvodnění 18

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl 
program v rámci všech svých činností 
podporovat všeobecné zohlednění cílů 
spočívajících v rovnosti žen a mužů a v 
zákazu diskriminace. Mělo by se provádět 
pravidelné sledování a hodnocení za 
účelem posouzení způsobu, jakým jsou v 
činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy o 
fungování Evropské unie by měla Komise 
a členské státy zajistit, aby všeobecné 
zohlednění cílů spočívajících v rovnosti 
příležitostí žen a mužů a v zákazu 
diskriminace přispělo k podpoře rovnosti 
žen a mužů ve všech ohledech a v rámci 
všech činností programu, s ohledem na 
Evropský pakt pro rovnost žen a mužů 
(2011–2020). Mělo by se provádět 
pravidelné sledování a hodnocení za 
účelem posouzení způsobu, jakým jsou v 
činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.
Účinné uplatnění zásady rovnosti žen a 
mužů musí zahrnovat souhrnná data a 
ukazatele pohlaví a cíle a kritéria rovnosti 
pohlaví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny a 
inovace (dále jen „program“), jehož cílem 
je přispívat k provádění strategie Evropa 

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny a 
inovace (dále jen „program“), jehož cílem 
je přispívat k provádění strategie Evropa 
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2020, jejích hlavních cílů a integrovaných 
hlavních směrů poskytováním finanční 
podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o 
podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zaručení přiměřené sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě a 
zlepšování pracovních podmínek.

2020, jejích hlavních cílů a integrovaných 
hlavních směrů poskytováním finanční 
podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o 
podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zaručení přiměřené sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě a 
zlepšování pracovních podmínek, s 
ohledem na cíl dosáhnout rovnosti žen a 
mužů a začlenění hlediska rovnosti 
pohlaví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních 
unijních a vnitrostátních tvůrců politik, 
jakož i ostatních zúčastněných stran za 
dosahování cílů Unie v oblasti 
zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti 
pracovních podmínek, aby došlo k realizaci 
konkrétních a koordinovaných opatření na 
úrovni Unie i jednotlivých členských států;

(a) dávat podněty, spolu s hlavními 
unijními a vnitrostátními tvůrci politik, 
jakož i s ostatními zúčastněnými stranami, 
ke strategiím růstu zaměstnanosti, k 
zárukám práv v sociální oblasti a v oblasti 
pracovních podmínek, s ohledem na cíl 
dosáhnout rovnosti žen a mužů a 
začlenění hlediska rovnosti pohlaví, aby 
došlo k realizaci konkrétních a 
koordinovaných opatření na úrovni Unie i 
jednotlivých členských států;

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporovat vypracování přiměřených, (b) podporovat vypracování přiměřených, 
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dostupných a účinných systémů sociální 
ochrany a trhů práce a usnadnit reformu 
politiky podporou řádné správy věcí 
veřejných, vzájemného učení a sociálních 
inovací;

flexibilních, dostupných a účinných 
systémů sociální ochrany a trhů práce 
a usnadnit reformu politiky podporou řádné 
správy věcí veřejných, vzájemného učení 
a sociálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(d) podporovat geografickou mobilitu 
pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti 
rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou 
otevřené a přístupné všem;

(d) zaručovat dobrovolnou mobilitu 
pracovníků, pokud k ní není pracovník 
přinucen nezaměstnaností či jinými 
sociálními problémy, zvýšit pracovní 
příležitosti, a přitom posílit sociální a 
pracovní práva a zpřístupnit je všem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat rovnost žen a mužů 
a bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

a) podporovat rovnost žen a mužů.
Z tohoto důvodu bude uskutečňovat cíle 
stanovené evropskou strategií pro rovnost 
žen a mužů 2010-2015, zejména v oblasti 
posilování hospodářské nezávislosti žen 
prostřednictvím podpory samostatné 
výdělečné činnosti a zakládání podniků 
ženami; bude napomáhat možnostem 
sladění práce a rodinného života a 
zejména bude podporovat rovnost 
v rozhodovacích procesech v politické a 
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hospodářsko-podnikatelské sféře. Toto 
jsou užitečné a konkrétní kroky k boji 
proti diskriminaci na základě pohlaví, které 
musí jít ruku v ruce s prostředky boje 
proti diskriminaci z důvodu rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo víry, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Edite Estrela

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporovat rovnost žen a mužů a 
bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

(a) podporovat rovnost žen a mužů a 
sladění profesního, rodinného a 
soukromého života a přispět k boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví, etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporovat rovnost žen a mužů 
a bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

(a) podporovat rovnost žen a mužů 
a bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry,
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. V zájmu účinného boje 
s chudobou v rámci Unie a zejména 
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v řadách těch nejzranitelnějších osob, 
jako jsou ženy a konkrétně určité 
kategorie žen, musí být podporovány 
integrované kroky. Za tímto účelem by
mělo být k chudobě přistupováno pomocí 
invenčních opatření na všech úrovních, 
investic do sociálních infrastruktur a 
posílené výměny osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Financování programů a aktivit, které 
podporují práva žen a rovnost žen a mužů, 
je klíčové k zajištění toho, že programy 
Unie budou odrážet závazky Unie 
stanovené ve Smlouvě v oblasti rovnosti 
žen a mužů, a proto Unie, Komise a 
členské státy musí zajistit, že rozpočet 
oblasti rovnosti žen a mužů, analýzy této 
otázky a dopady v této oblasti budou brány 
v úvahu ve všech etapách tohoto procesu, 
včetně projektů, vymezení, provádění, 
monitorování a hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů 
v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné 
digitální platformy pro vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání, a cílené programy mobility 
k obsazení volných pracovních míst tam, 
kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, 
a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

4. Opatření na podporu mobility občanů 
v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné 
digitální platformy pro vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání, a cílené programy mobility 
k obsazení volných pracovních míst tam, 
kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, 
nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem a 
ženám a mužům s pečovatelskými 
povinnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Edite Estrela

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a v 
takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a v 
takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly. Vzhledem 
k tomu, že sociální politika a politika 
zaměstnanosti plní v podpoře rovnosti žen 
a mužů významnou úlohu, musí Komise a 
členské státy rovněž zajistit, aby byly 
činnosti programu v souladu s politikami 
rovnosti Unie.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 37
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci
Evropského sociálního fondu (ESF) a v 
takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a v 
takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
rovnost žen a mužů, vzdělávání, odborná 
příprava a politika týkající se mládeže, 
výzkum a inovace, podnikání, zdraví, 
rozšíření a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika, a aby tato opatření 
vhodně doplňovaly.

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže a rovnosti pohlaví, 
výzkum a inovace, podnikání, zdraví, 
rozšíření a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika, a aby tato opatření 
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vhodně doplňovaly.

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování 
programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik a 
finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají výsledky programu a to, 
do jaké míry byly prostřednictvím jeho 
činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů 
a zákazu diskriminace, včetně 
problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování 
programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik a 
finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají výsledky programu a to, 
do jaké míry byly prostřednictvím jeho 
činností a ve všech jeho ohledech 
respektovány zásady rovnosti žen a mužů 
a začlenění hlediska rovnosti pohlaví a 
jak byly řešeny otázky spojené se zákazem
diskriminace, včetně problematiky 
přístupnosti. Údaje musí být vždy, kdy je to 
možné, seskupeny podle pohlaví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací 
analytické znalosti cílem zajistit, aby 
politika zaměstnanosti a sociální politika 
Unie a její právní předpisy upravující 
pracovní podmínky byly založeny na 
správných podkladech a odpovídaly 

a) vytvářet a šířit kvalitní, vhodně 
orientované srovnávací analytické znalosti 
pro měření dopadu horizontálních politik, 
jako je prosazování rovnosti žen a mužů s 
cílem zajistit, aby politika zaměstnanosti 
a sociální politika Unie a její právní 
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potřebám, problémům a podmínkám 
v jednotlivých členských státech 
a ostatních zúčastněných zemích;

předpisy upravující pracovní podmínky 
byly založeny na správných podkladech 
a odpovídaly potřebám, problémům 
a podmínkám v jednotlivých členských 
státech a ostatních zúčastněných zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) poskytovat sociálním partnerům a 
organizacím občanské společnosti na 
unijní i vnitrostátní úrovni finanční 
podporu pro projekty týkající se rovnosti 
žen a mužů a výzkumu v oblasti 
zaměstnanosti a sociálního začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) specializované orgány stanovené podle 
práva Unie;

c) specializované orgány stanovené podle 
práva Unie, se zvláštním zřetelem 
na sektoriální agentury, které jsou spjaty 
s tématy mládeže, vzdělávání nebo 
rovnosti žen a mužů, jako je Evropská 
agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci nebo Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 43
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se 
o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se 
o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. Složení výboru by mělo být 
vyvážené, co se týče počtu mužů a žen.

Or. en


