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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené 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, přičemž by měla 
být věnována zvláštní pozornost podnikání 
žen, jelikož v Unii podniká pouze jedna 
žena z deseti, zatímco u mužů je tento 
poměr jedna ku čtyřem. Jako první krok 
zřídily Evropský parlament a Rada v roce 
2010 nástroj mikrofinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené 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 

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by 
všeobecné zohlednění cílů spočívajících 
v rovnosti žen a mužů a v zákazu 
diskriminace mělo být prosazováno ve 
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v zákazu diskriminace. Mělo by být 
prováděno pravidelné sledování a 
hodnocení, které umožní posoudit, jak 
činnosti programu reagují na otázky 
rovnosti mezi ženami a muži a zákazu 
diskriminace.

všech osách programu a jeho činnostech. 
Mělo by být prováděno pravidelné 
sledování a hodnocení, které umožní 
posoudit, jak činnosti programu reagují na 
otázky rovnosti mezi ženami a muži a 
zákazu diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Části programu Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu –
Progress, které se týkají rovnosti pohlaví a 
zákazu diskriminace, jsou začleněny do 
programu Práva a občanství. Program 
Evropské unie pro sociální změny a 
inovace by se však v rámci svých činností 
měl zaměřovat na větší zapojení žen do 
pracovní síly, zlepšování pracovních 
podmínek a podporu lepšího skloubení 
profesního a soukromého života. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené 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 2020, jejích hlavních cílů 
a integrovaných hlavních směrů 
poskytováním finanční podpory na cíle 

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

Evropské unie, pokud jde o podporu 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení 
přiměřené sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, 
zlepšování pracovních podmínek a 
podporu lepšího skloubení profesního a 
soukromého života.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podporovat pracovní místa, která 
pracovníkům skýtají rozmanité možnosti, 
jak vhodně skloubit profesní a soukromý 
život;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti 
a přístupnosti mikrofinancování pro 
ohrožené skupiny a mikropodniky 
a zlepšením přístupu sociálních podniků 
k finančním prostředkům.

e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti 
a přístupnosti mikrofinancování pro 
ohrožené skupiny a mikropodniky, se 
zvláštním důrazem na podporu podnikání 
žen, a zlepšením přístupu sociálních 
podniků k finančním prostředkům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

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 
uplatňováním hlediska rovnosti mužů a 
žen ve všech svých osách a činnostech
a bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V odůvodněných případech by měl být 
při přidělování finančních prostředků 
využit přístup, který zohledňuje rovnost 
žen a mužů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) shromažďování údajů a statistických 
informací, jakož i tvorba společných 
metodik, třídění, ukazatelů a referenčních 
kritérií;

a) shromažďování údajů a statistických 
informací, jakož i tvorba společných 
metodik, třídění, ukazatelů a referenčních 
kritérií, případně rozčleněných podle 
pohlaví a věkových skupin;
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

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, 
a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem, 
rodičům samoživitelům a ženám a 
mužům, kteří pracují na zkrácený úvazek, 
aby mohli pečovat o blízkou osobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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,
rovnost mužů a žen, 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.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené 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 dodrženy zásady rovnosti žen 
a mužů a uplatňování hlediska rovnosti 
žen a mužů a řešeny otázky zákazu 
diskriminace, včetně problematiky 
přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011, přičemž ve svém složení 
usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 20 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
pracovníků do zaměstnání prostřednictvím 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání na evropské 
úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze 
umísťování pracovníků od přípravy před 
nástupem do zaměstnání až po následnou 
pomoc po umístění do zaměstnání s cílem 
zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu 
práce; tyto služby zahrnují 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.

b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
pracovníků do zaměstnání prostřednictvím 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání na evropské 
úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze 
umísťování pracovníků od přípravy před 
nástupem do zaměstnání až po následnou 
pomoc po umístění do zaměstnání s cílem 
zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu 
práce; tyto služby zahrnují 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,
rodičům samoživitelům a ženám a 
mužům, kteří pracují na zkrácený úvazek, 
aby mohli pečovat o blízkou osobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí 
založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik;

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí 
založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, přičemž zvláštní pozornost 
by se měla věnovat podpoře podnikání 
žen;



PE486.186v01-00 10/10 PA\897841CS.doc

CS

Or. en


