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Pozměňovací návrh 1
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cílů 
stanovených ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě;

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k tomu, aby bylo více 
žen povzbuzeno ke vstupu na pracovní trh, 
což by uvolnilo významnou část dosud 
nevyužitého potenciálu, zejména v oblasti 
vědy a technologického výzkumu, a 
přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cílů 
stanovených ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě;

A. vzhledem k tomu, že v době 
hospodářské krize není posílení postavení 
žen na trhu práce a jejich ekonomické 
nezávislosti pouze morální povinností, ale 
také hospodářskou nezbytností; a 
vzhledem k tomu, že je nezbytné vynaložit 
větší úsilí k dosažení hlavního cíle 
stanoveného ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cílů 
stanovených ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě;

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k odstranění překážek, 
které brání rovné účasti žen a mužů na 
trhu práce, aby byl dosažen cíl stanovený
ve strategii EU 2020, tedy zvýšení účasti 
žen na pracovním trhu na 75 %, což by 
uvolnilo významnou část dosud 
nevyužitého potenciálu, zejména v oblasti 
vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cílů 
stanovených ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a 
vyšší produktivitě;

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cílů 
stanovených ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického 
výzkumu, přispělo k hospodářské účinnosti 
a vyšší produktivitě a napomohlo nejméně 
20 milionům osob žijících v chudobě nebo 
v sociálním vyloučení či ohrožených 
těmito jevy, přičemž by bylo nutné věnovat 
pozornost zvláštní situaci žen a mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cílů 
stanovených ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 
75 %, což by uvolnilo významnou část 
dosud nevyužitého potenciálu, zejména v 
oblasti vědy a technologického výzkumu, 
a přispělo by to k hospodářské účinnosti a
vyšší produktivitě;

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vynaložit větší úsilí k dosažení cíle 
stanoveného ve strategii EU 2020, tedy 
zvýšení zaměstnatelnosti mužů i žen (ve 
věku 20–64 let) na 75 %, což by: a)
uvolnilo významnou část dosud 
nevyužitého potenciálu, zejména v oblasti 
vědy a technologického výzkumu, b) 
zabránilo sociálnímu vyloučení žen a c) 
přispělo k hospodářské účinnosti, vyšší 
produktivitě a větší daňové základně, 
pokud by byly zmírněny rozdíly v 
odměňování žen a mužů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že budoucí 
hospodářská konkurenceschopnost a 
prosperita Evropy závisí klíčově na její 
schopnosti plně využívat svých pracovních 
zdrojů, včetně větší účasti žen na trhu 
práce a větší dostupnosti vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst; 
vzhledem k tomu, že jednou z priorit 
strategie Evropa 2020 je dostat více žen na 
pracovní trh, aby bylo do roku 2020 
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dosaženo 75% míry zaměstnanosti žen; 
vzhledem k tomu, že z poměrného 
hlediska pracuje více žen než mužů na 
částečný pracovní úvazek nebo má 
smlouvu na dobu určitou, a v období krize 
je proto snadnější je ze zaměstnání 
propustit, a že existuje riziko, že stávající 
recese pozdrží pokrok v úsilí o dosažení 
rovnosti pohlaví, nebo tento pokrok 
dokonce zcela zvrátí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – písm. A b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že bankovní krize 
velmi omezila přístup ke kapitálu, což 
pravděpodobně neúměrně zasáhne ženy –
podnikatelky, neboť ženy jsou stále více 
samostatně výdělečně činné, aby mohly 
lépe skloubit práci a rodinný život;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu připomíná svou výzvu, aby 
členské státy zařadily hledisko rovnosti 
pohlaví do průběhu evropského semestru, a 
to tak, že při provádění pokynů uvedených 
v roční analýze růstu přihlédnou k 
potřebám a situaci žen; vyjadřuje uznání 

1. znovu připomíná svou výzvu, aby 
členské státy zařadily hledisko rovnosti 
pohlaví do průběhu evropského semestru a 
více se zaměřily na odbornou přípravu v 
rámci politik trhu práce, a to tak, že při 
provádění pokynů uvedených v roční 
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těm členským státům, které zohlednily 
problematiku rovného postavení žen a 
mužů ve svých národních programech 
reforem, vyjadřuje však politování nad tím, 
že mnoho členských států tuto 
problematiku zcela opomenulo;

analýze růstu přihlédnou k potřebám 
a situaci žen; vyjadřuje uznání těm 
členským státům, které zohlednily 
problematiku rovného postavení žen a 
mužů ve svých národních programech 
reforem, vyjadřuje však politování nad tím, 
že mnoho členských států tuto 
problematiku zcela opomenulo;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu připomíná svou výzvu, aby 
členské státy zařadily hledisko rovnosti 
pohlaví do průběhu evropského semestru, a 
to tak, že při provádění pokynů uvedených 
v roční analýze růstu přihlédnou k 
potřebám a situaci žen; vyjadřuje uznání 
těm členským státům, které zohlednily 
problematiku rovného postavení žen a 
mužů ve svých národních programech 
reforem, vyjadřuje však politování nad tím, 
že mnoho členských států tuto 
problematiku zcela opomenulo;

1. znovu připomíná svou výzvu, aby 
členské státy zařadily hledisko rovnosti 
pohlaví do průběhu evropského semestru, 
a to tak, že při provádění pokynů 
uvedených v roční analýze růstu 
přihlédnou k potřebám a situaci žen; 
vyjadřuje uznání těm členským státům, 
které zohlednily problematiku rovného 
postavení žen a mužů ve svých národních 
programech reforem, vyjadřuje však 
politování nad tím, že mnoho členských 
států tuto problematiku zcela opomenulo; 
vyzývá Komisi, aby navrhla členským 
státům jednotný formát a kritéria pro 
začlenění hlediska rovnosti pohlaví do 
národních programů reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Komisi, aby systematicky 
hodnotila dopad národních programů 
reforem a národních programů stability a 
konvergenčních programů na rovnost 
pohlaví, na situaci žen na trhu práce a na 
chudobu žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem stanovily 
konkrétní kvantitativní cíle v souladu se 
statistikami zaměstnanosti žen, aby však 
rovněž přijaly konkrétní opatření 
zaměřená na zranitelné skupiny žen 
(např. mladé ženy, migrantky, ženy se 
zdravotním postižením a svobodné 
matky);

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
sestavování rozpočtu v souladu se 
zásadami rovnosti pohlaví s úmyslem 
nejen analyzovat programy, které jsou 
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konkrétně zamřené na ženy, ale také 
přezkoumat všechny vládní programy a 
politiky, jejich dopady na rozdělování 
zdrojů a jejich příspěvek k rovnosti žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. zdůrazňuje, že je třeba zajistit trvalé 
financování pro programy, které 
podporují rovnost pohlaví, a pro boj proti 
všem formám násilí na ženách, dětech a 
mladých lidech, aby bylo možné vypořádat 
se s hluboce zakořeněnými stereotypy v 
naší společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila dopad 
ekonomických ozdravných programů 
členských států, jimž je poskytována 
finanční pomoc, na rovnost pohlaví, na 
situaci žen na trhu práce a na chudobu 
žen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby doplnila ukazatele 
zachycující situaci týkající se rovnosti žen 
a mužů, a umožnila tak sledování pokroku, 
kterého bylo v rámci cílů EU 2020 
dosaženo, a aby cíle EU 2020 a ukazatele 
co nejvíce rozdělila podle pohlaví;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dopad hospodářské a finanční 
krize na ženy a muže, a to prostřednictvím 
posouzení dopadu zaměřených na obě 
pohlaví a následných rozpočtových 
opatření zohledňujících ženy a muže; 
vyzývá Komisi, aby uplatnila ukazatele 
zachycující situaci týkající se rovnosti žen 
a mužů při sledování pokroku, kterého 
bylo v rámci cílů EU 2020 dosaženo, a aby 
cíle EU 2020 a ukazatele co nejvíce 
rozdělila podle pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby doplnila ukazatele 
zachycující situaci týkající se rovnosti žen 
a mužů, a umožnila tak sledování pokroku, 
kterého bylo v rámci cílů EU 2020 
dosaženo, a aby cíle EU 2020 a ukazatele 
co nejvíce rozdělila podle pohlaví;

2. vyzývá Komisi, aby doplnila ukazatele 
zachycující situaci týkající se rovnosti žen 
a mužů, a umožnila tak sledování pokroku, 
kterého bylo v rámci cílů EU 2020 
dosaženo, a aby cíle EU 2020 a ukazatele 
co nejvíce rozdělila podle pohlaví; vyzývá 
Komisi, aby navázala na doporučení 
obsažená ve studii politického oddělení 
Parlamentu nazvané „Údaje pro 
vyhodnocení procesu evropského 
semestru z hlediska rovnosti pohlaví“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby doplnila ukazatele 
zachycující situaci týkající se rovnosti žen 
a mužů, a umožnila tak sledování pokroku, 
kterého bylo v rámci cílů EU 2020 
dosaženo, a aby cíle EU 2020 a ukazatele 
co nejvíce rozdělila podle pohlaví;

2. vyzývá Komisi, aby doplnila ukazatele 
zachycující situaci týkající se rovnosti žen 
a mužů s cílem umožnit sledování 
pokroku, kterého bylo v rámci cílů EU 
2020 dosaženo, co nejvíce rozdělit cíle EU 
2020 a ukazatele podle pohlaví a posoudit 
dopady úsporných opatření na rovnost 
pohlaví a chudobu a zaměstnanost žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vyzývá Komisi, aby před 
vypracováním roční analýzy růstu a 
adresováním konkrétních opatření pro 
jednotlivé země členským státům aktivně 
prosazovala konzultace s organizacemi 
občanské společnosti v oblasti rovnosti 
pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen 
a mužů jsou v EU stále problémem a že 
tato skutečnost ovlivňuje také výši 
důchodu, který ženy později pobírají; 
vyzývá proto členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem stanovily 
kvalitativní cíle týkající se odstranění 
tohoto rozdílu;

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen 
a mužů jsou v EU stále problémem a že 
tato skutečnost ovlivňuje také výši 
důchodu, který ženy později pobírají;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen 
a mužů jsou v EU stále problémem a že 
tato skutečnost ovlivňuje také výši 
důchodu, který ženy později pobírají; 
vyzývá proto členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem stanovily 
kvalitativní cíle týkající se odstranění 
tohoto rozdílu;

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen 
a mužů jsou v EU stále problémem a že 
tato skutečnost ovlivňuje také výši 
důchodu, který ženy později pobírají, což 
může v důsledku vést k tomu, že se 
ocitnou pod hranicí chudoby; vyzývá 
proto členské státy, aby ve svých národních 
programech reforem stanovily kvalitativní 
cíle týkající se odstranění tohoto rozdílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen 
a mužů jsou v EU stále problémem a že 

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen 
a mužů jsou v EU stále problémem a že 
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tato skutečnost ovlivňuje také výši 
důchodu, který ženy později pobírají; 
vyzývá proto členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem stanovily 
kvalitativní cíle týkající se odstranění 
tohoto rozdílu;

tato skutečnost ovlivňuje také výši 
důchodu, který ženy později pobírají; 
vyzývá proto členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem stanovily 
kvalitativní cíle týkající se odstranění 
tohoto rozdílu, a omezily tak jak 
nespravedlivé zacházení se ženami v 
důchodu, tak ohrožení chudobou u žen v 
pokročilém věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že fiskální konsolidace 
bez přihlédnutí k rovnosti pohlaví hrozí 
nastolením větší segregace pohlaví na 
trhu práce, větším výskytem nejistých 
zaměstnání u žen, většími rozdíly v 
odměňování žen a mužů, větší feminizací 
chudoby a většími obtížemi s kombinací 
péče a práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Joanna Senyszyn

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že většinu prací na částečný 
úvazek vykonávají ženy, což omezuje 
jejich ekonomickou nezávislost v případě, 
že se nejedná o jejich volbu, a že tato 
skutečnost vážně ovlivňuje ženy, které se 

4. připomíná, že většinu prací na částečný 
úvazek vykonávají ženy, což omezuje 
jejich ekonomickou nezávislost v případě, 
že se nejedná o jejich volbu, a že tato 
skutečnost vážně ovlivňuje ženy, které se 
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nacházejí ve složité životní situaci, jako 
jsou matky samoživitelky; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zaměstnávání 
žen sledovaly jak z hlediska kvantity, tak z 
hlediska kvality, tj. na základě počtu 
odpracovaných hodin týdně, druhu smluv a 
s tím související schopnosti zajistit si 
finanční nezávislost; vyzývá členské státy, 
aby v každém opatření, jehož cílem je 
podpořit podnikání a samostatnou 
výdělečnou činnost, kladly důraz na 
problematiku rovného postavení žen a 
mužů;

nacházejí ve složité životní situaci, jako 
jsou matky samoživitelky; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zaměstnávání 
žen sledovaly jak z hlediska kvantity, tak z 
hlediska kvality, tj. na základě počtu 
odpracovaných hodin týdně, druhu smluv a 
s tím související schopnosti zajistit si 
finanční nezávislost; vyzývá členské státy, 
aby přijaly opatření vstřícná vůči 
rodinám, jako jsou flexibilní pracovní 
doba a práce z domova, a aby rozšířily 
finančně dostupnou péči o děti a dostupná 
zařízení pečující o děti mimo hodiny 
školní docházky; vyzývá členské státy, aby 
v každém opatření, jehož cílem je podpořit 
podnikání a samostatnou výdělečnou 
činnost, kladly důraz na problematiku 
rovného postavení žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že většinu prací na částečný 
úvazek vykonávají ženy, což omezuje 
jejich ekonomickou nezávislost v případě, 
že se nejedná o jejich volbu, a že tato 
skutečnost vážně ovlivňuje ženy, které se 
nacházejí ve složité životní situaci, jako 
jsou matky samoživitelky; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zaměstnávání 
žen sledovaly jak z hlediska kvantity, tak z 
hlediska kvality, tj. na základě počtu 
odpracovaných hodin týdně, druhu smluv a 
s tím související schopnosti zajistit si 
finanční nezávislost; vyzývá členské státy, 
aby v každém opatření, jehož cílem je 
podpořit podnikání a samostatnou 
výdělečnou činnost, kladly důraz na 
problematiku rovného postavení žen a 

4. zdůrazňuje, že příjem a vysoce 
kvalifikovaná výdělečná činnost žen jsou 
klíčem k jejich ekonomické nezávislosti a 
k větší rovnosti mužů a žen ve společnosti 
jako celku; připomíná, že většinu prací na 
částečný úvazek vykonávají ženy, což 
omezuje jejich ekonomickou nezávislost v 
případě, že se nejedná o jejich volbu, a že 
tato skutečnost vážně ovlivňuje ženy, které 
se nacházejí ve složité životní situaci, jako 
jsou matky samoživitelky; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zaměstnávání 
žen sledovaly jak z hlediska kvantity, tak z 
hlediska kvality, tj. na základě počtu
odpracovaných hodin týdně, druhu smluv a 
s tím související schopnosti zajistit si 
finanční nezávislost; vyzývá členské státy, 
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mužů; aby v každém opatření, jehož cílem je 
podpořit podnikání a samostatnou 
výdělečnou činnost, kladly důraz na 
problematiku rovného postavení žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že většinu prací na částečný 
úvazek vykonávají ženy, což omezuje 
jejich ekonomickou nezávislost v případě, 
že se nejedná o jejich volbu, a že tato 
skutečnost vážně ovlivňuje ženy, které se 
nacházejí ve složité životní situaci, jako 
jsou matky samoživitelky; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zaměstnávání 
žen sledovaly jak z hlediska kvantity, tak z 
hlediska kvality, tj. na základě počtu 
odpracovaných hodin týdně, druhu smluv a 
s tím související schopnosti zajistit si 
finanční nezávislost; vyzývá členské státy, 
aby v každém opatření, jehož cílem je 
podpořit podnikání a samostatnou 
výdělečnou činnost, kladly důraz na 
problematiku rovného postavení žen a 
mužů;

4. připomíná, že většinu prací na částečný 
úvazek vykonávají ženy, což omezuje 
jejich ekonomickou nezávislost v případě, 
že se nejedná o jejich volbu, a že tato 
skutečnost vážně ovlivňuje ženy, které se 
nacházejí ve složité životní situaci, jako 
jsou matky samoživitelky; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zaměstnávání 
žen sledovaly jak z hlediska kvantity, tak z 
hlediska kvality, tj. na základě počtu 
odpracovaných hodin týdně, druhu smluv a 
s tím související schopnosti zajistit si 
finanční nezávislost; vyzývá členské státy, 
aby v každém opatření, jehož cílem je 
podpořit podnikání, samostatnou 
výdělečnou činnost a podnikání žen, 
kladly důraz na problematiku rovného 
postavení žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství; 
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a 
sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), 
který zaměstnává mnoho žen, by měla být 
lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a 
platy;

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství; 
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a 
sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), 
který zaměstnává mnoho žen, by měla být 
lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a 
platy; vyzývá Komisi, aby se touto 
záležitostí zabývala v nadcházející roční 
analýze růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Astrid Lulling

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství; 
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a 
sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), 
který zaměstnává mnoho žen, by měla být 
lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a 
platy;

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet k 
tomu, aby diverzifikovaly svou volbu 
zaměstnání, a mohly tak vstoupit do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství;
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a 
sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), 
který zaměstnává mnoho žen, by měla být 
lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a 
platy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství; 
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a 
sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), 
který zaměstnává mnoho žen, by měla být 
lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a 
platy;

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, v nichž převážně pracují 
muži, jako je odvětví v nízkouhlíkovém 
hospodářství účinně využívajícím zdroje 
(„zelená pracovní místa“) nebo digitálním 
hospodářství; zdůrazňuje, že práce ve 
zdravotnickém a sociálním sektoru („bílá 
pracovní místa“), který zaměstnává mnoho 
žen, by měla být lépe ceněna, pokud jde o 
druhy smluv a platy;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Joanna Senyszyn

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství; 
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a 
sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), 
který zaměstnává mnoho žen, by měla být 
lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a 
platy;

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a 
více směřovat k tomu, aby vstupovaly do 
odvětví s nejvyšším potenciálem 
zaměstnanosti, jako je odvětví v 
nízkouhlíkovém hospodářství účinně 
využívajícím zdroje („zelená pracovní 
místa“) nebo digitálním hospodářství; v 
tomto ohledu v souladu s cíli strategie 
Evropa 2020 vyzývá ke zlepšení vazeb 
mezi odborným vzděláváním žen a trhem 
práce; zdůrazňuje, že práce ve 
zdravotnickém a sociálním sektoru („bílá 
pracovní místa“), který zaměstnává mnoho 
žen, by měla být lépe ceněna, pokud jde o 
druhy smluv a platy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Astrid Lulling

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že by měl být rovněž 
usnadněn přístup žen do zaměstnání s 
vyššími nároky na kvalifikaci, aby se tak 
zmenšil rozdíl produktivity EU a zvýšila se 
její konkurenceschopnost na globálních 
trzích.

6. poznamenává, že by měl být rovněž 
podporován přístup žen do zaměstnání s 
vyššími nároky na kvalifikaci, aby se tak 
zmenšil rozdíl produktivity EU a zvýšila se 
její konkurenceschopnost na globálních 
trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že by měl být rovněž 
usnadněn přístup žen do zaměstnání s 
vyššími nároky na kvalifikaci, aby se tak 
zmenšil rozdíl produktivity EU a zvýšila se 
její konkurenceschopnost na globálních 
trzích.

6. poznamenává, že by měl být rovněž bez 
stereotypů, předsudků nebo diskriminace 
založené na pohlaví usnadněn přístup žen 
do zaměstnání s vyššími nároky 
na kvalifikaci, aby se tak zmenšil rozdíl 
produktivity EU a zvýšila se její 
konkurenceschopnost na globálních trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Oddíl 1 – odst. 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. vítá doporučení pro jednotlivé země, 
jejichž cílem je přesun zdanění z práce na 
činnosti poškozující životní prostředí; 
vyzývá členské státy, aby tato doporučení 
prováděly se zvláštním zřetelem k 
legalizaci nehlášené práce, např. u 
pracovníků v odvětví péče o domácnost.

Or. en


