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Pozměňovací návrh 1
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. zastává názor, že rovnost pohlaví díky 
zvýšení sociálního a hospodářského 
blahobytu prospívá nejen ženám, ale 
společnosti jako celku; připomíná, že 
účinné zpochybňování genderových 
stereotypů je zásadní pro zvýšení účasti 
žen ve všech oblastech trhu práce; vyzývá 
EU, aby prosazovala zpochybňování 
genderových stereotypů, zejména v oblasti 
školství, práce a dalšího vzdělávání; 
zdůrazňuje, že nová strategie pro rovnost 
žen a mužů by se měla na základě Smluv o 
Evropské unii zaměřovat na další 
snižování nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že za posledních deset let 
bylo celosvětové hospodářství v důsledku 
rozdílů v postavení žen a mužů na trhu 
práce ochuzeno o 27 % růstu HDP na 
obyvatele, a zdůrazňuje, že pokud by došlo 
k odstranění rozdílů v postavení žen a 
mužů v oblasti zaměstnání, HDP v 
členských státech EU by vzrostlo o 15 % 
až 45 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. zdůrazňuje, že strategie pro rovnost 
žen a mužů pro období po roce 2015 by 
měla navrhnout kroky s cílem a) snížit 
rozdíly v odměňování žen a mužů, b) 
zvýšit hospodářskou nezávislost žen, c) 
zlepšit dostupnost trhu práce a kariérního 
postupu pro ženy, d) zásadním způsobem
posílit rovnost v řídicích pozicích a e) 
odstranit diskriminační struktury a 
praktiky související s pohlavím;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. bere na vědomí, že do té doby setrvá 
čtvrtina žen v kategorii neplacených 
spolupracujících rodinných příslušníků, 
což znamená, že za své úsilí nedostávají 
žádnou přímou odměnu, a že ženy jsou 
prokazatelně zařazovány do odvětví, která 
se obecně vyznačují nízkými mzdami, 
dlouhou pracovní dobou a často 
neoficiálními formami zaměstnání, v 
důsledku čehož představuje zaměstnání 
pro ženy nižší finanční, sociální a 
strukturální přínos než u běžného
pracujícího muže; poznamenává, že stále 
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existují výrazné překážky účasti žen na 
trhu práce a že v průměru ženy v EU 
vydělávají o přibližně 16,4 % méně než 
muži; poukazuje v důsledku těchto 
diskriminační struktur a praktik vůči 
ženám na to, že rovnost žen a mužů musí 
být zajištěna ve všech oblastech, včetně 
přístupu k zaměstnání, kariérního 
postupu, sladění pracovního a 
soukromého života a prosazování stejné 
odměny za rovnocennou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku 
bude do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek 
pracovních sil na 3 miliony;

1. konstatuje, že spravedlnost a sociální 
soudržnost jsou stěžejní hnací silou 
opatření, která bude třeba přijmout k 
odstranění různých forem nerovnosti v 
postavení žen a mužů; upozorňuje na 
skutečnost, že další začleňování žen, které 
tvoří 60 % všech absolventů vysokých 
škol, na trh práce by umožnilo reagovat na 
hospodářské a demografické výzvy, jimž 
Evropská unie čelí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by snížilo nedostatek pracovních sil 
na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce a bojovat proti diskriminaci v 
přístupu k zaměstnání na základě pohlaví, 
včetně diskriminace na základě sexuální 
orientace či genderové identity; 
zdůrazňuje, že zvýšení míry zaměstnanosti 
žen na úroveň zaměstnanosti mužů by 
snížilo nedostatek pracovních sil na 3 
miliony;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by snížilo nedostatek pracovních sil 
na 3 miliony;

1. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je 
základním lidským právem; upozorňuje na 
skutečnost, že EU čelí demografické krizi, 
v jejímž důsledku bude do roku 2040 
chybět 24 milionů pracovníků, a proto 
bude z ekonomických důvodů nezbytné 
dále začleňovat ženy na trh práce; 
zdůrazňuje, že zvýšení míry zaměstnanosti 
žen na úroveň zaměstnanosti mužů by 
snížilo nedostatek pracovních sil na 3 
miliony;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by snížilo nedostatek pracovních sil 
na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku 
bude do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; konstatuje, že toto další 
začleňování žen na trh práce není pouze 
nezbytné z ekonomických důvodů, ale je 
rovněž věcí spravedlnosti; zdůrazňuje, že 
zvýšení míry zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek 
pracovních sil na 3 miliony;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek
pracovních sil na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné kromě jiného dále 
začleňovat ženy, které chtějí nastoupit do 
zaměstnání, na trh práce; zdůrazňuje, že 
zvýšení míry zaměstnanosti žen by mohlo 
přispět ke snížení nedostatku pracovních 
sil;

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Emilian Pavel, Maria Arena
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by snížilo nedostatek pracovních sil 
na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by snížilo nedostatek pracovních sil 
na 3 miliony; podporuje propagaci 
podnikatelských iniciativ žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek 
pracovních sil na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek 
pracovních sil na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude 
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; navrhuje zahrnout 
demografickou krizi mezi priority 
Evropské agendy jakožto základu pro 
účinné politiky k udržení porodnosti a 
uznává, že volba mezi profesionální 
dráhou a naplněním touhy po dítěti je v 
době hospodářské krize obtížnější;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku bude
do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by snížilo nedostatek pracovních sil 
na 3 miliony;

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí 
demografické krizi, v jejímž důsledku by 
mohlo do roku 2040 chybět 24 milionů 
pracovníků, a proto bude z ekonomických 
důvodů nezbytné dále začleňovat ženy na 
trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň zaměstnanosti 
mužů by mohlo přispět ke snížení 
nedostatku pracovních sil na 3 miliony;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby posilovaly a 
prosazovaly plné uplatňování kolektivního 
vyjednávání v soukromém i veřejném 
sektoru, které je nepostradatelným 
nástrojem regulace pracovněprávních 
vztahů, ve snaze potlačit platovou 
diskriminaci a prosazovat rovné postavení 
žen a mužů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že jednou z priorit v rámci 
strategie pro rovnost žen a mužů pro 
období po roce 2015 by mělo být zastavení 
násilí páchaného na ženách;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
respektovaly zásadu „stejné odměny za 
rovnocennou práci“, aby posílily státní 
mechanismy orgánů inspekce práce a aby 
vytvořily metodiky pro měření hodnoty 
práce ve výrobním řetězci, které budou v 
rámci společností schopné určit například 
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vytváření platových pásem pro 
nekvalifikované pracovníky či pracovníky 
s nízkou kvalifikací, kde jsou 
zaměstnávány především ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že diskriminace na trhu 
práce je jednou z hlavních příčin 
nerovnosti pohlaví ve společnosti jako 
celku a že rovné příležitosti v pracovním 
životě a ekonomická nezávislost žen mají 
rozhodující význam pro rovnost žen a 
mužů v jiných oblastech; vyzývá EU, aby 
do své strategie pro rovnost žen a mužů 
zahrnula opatření proti diskriminaci na 
základě pohlaví na trhu práce, včetně 
náboru pracovníků, rovného odměňování, 
sociálních dávek a důchodů; zdůrazňuje, 
že tato opatření by měla řešit i problém 
vícenásobné diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost;
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udržitelnosti důchodových systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů;

2. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je 
jedním ze základních práv, které je sice 
zakotveno ve Smlouvách o Evropské unii, 
v EU však dosud není zdaleka naplněno; 
zdůrazňuje, že rovnost pohlaví na trhu 
práce může přispět ke splnění cíle strategie 
Evropa 2020, jímž je 75% zaměstnanost, a
k zachování udržitelnosti důchodových 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů;

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů; vyzývá 
proto, aby byly do strategie EU 2020
začleněny stejně ambiciózní cíle v oblasti 
zaměstnanosti pro muže i ženy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů;

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových a sociálních 
systémů a systémů zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů;

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů; 
zdůrazňuje, že zvýšení míry zaměstnanosti 
by mělo být spojeno s vysoce kvalitními 
pracovními místy, pokud má přispět k 
dosažení cíle snížení chudoby 
stanoveného v strategii Evropa 2020; 
domnívá se také, že dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 nebude možné, pokud 
nebudou brána v úvahu všechna hlediska 
evropského semestru;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů;

2. zastává názor, že větší podpora 
členských států pro slaďování pracovních 
a rodinných povinností je důležitou
podmínkou pro splnění cíle strategie 
Evropa 2020, jímž je 75% zaměstnanost, a 
pro pro zachování udržitelnosti 
důchodových systémů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů;

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je 
nutnou podmínkou pro splnění cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
zaměstnanost, a je zásadní pro zachování 
udržitelnosti důchodových systémů; 
upozorňuje, že je třeba podporovat 
opatření ke zlepšení rovnováhy mezi 
pracovním a rodinným životem a předpisy
v sociální oblasti na podporu dětí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

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

2a. zdůrazňuje, že důležitým 
předpokladem pro rovnost pohlaví a pro 
účast žen na trhu práce je cenově 
dostupná, přístupná a kvalitní péče o děti; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
splnění barcelonských cílů péče o děti 
stalo jednou z prioritních ambicí nové 
strategie pro rovnost žen a 
mužů; upozorňuje, že tyto cíle byly 
původně stanoveny pro rok 2010 a že 
většina členských států tyto cíle stále ještě 
nesplnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje, že i když se rozdíly v míře 
zaměstnanosti a výši mezd mezi muži a 
ženami v posledních letech mírně snížily, 
nestalo se tak důsledkem zlepšení 
postavení žen, ale proto, že míra 
zaměstnanosti a výše mezd u mužů
poklesly během hospodářské krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Maria Arena

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

2b. domnívá se, že úsporná opatření, která 
ukládají snižování rozpočtu na veřejné 
služby, měla dvojnásobně negativní dopad 
na ženy, protože ženy zastávají významný 
podíl pracovních míst v oblasti veřejných 
služeb a omezování veřejných služeb tak 
má negativní vliv na jejich začleňování na 
trh práce; upozorňuje zejména, že škrty ve 
veřejných službách péče o děti a o starší 
osoby budou mít s největší 
pravděpodobností dopad právě na ženy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejich účastí a postavením 
na trhu práce – což může mít za následek 
tzv. efekt skleněného stropu; zdůrazňuje, 
že pozitivní opatření, zejména ve veřejném 
sektoru, zlepšila rovnost žen a mužů na 
vstupní úrovni, ale že je třeba rozšířit ji na 
všechny úrovně profesionální dráhy;
zdůrazňuje pozitivní zkušenosti s právními 
předpisy ve veřejném sektoru některých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Mara Bizzotto
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé 
na překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením
na trhu práce;

3. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je 
nejen nutnou podmínkou pro dosažení 
jejich rovného postavení, ale také 
nezbytným nástrojem k dosažení 
hospodářského růstu a podporu 
konkurenceschopnosti v EU, a proto je 
také nezbytná k překlenutí rozporu mezi 
dosaženým vzděláním žen a jejich účastí 
na trhu práce a v boji proti všem 
hlediskům vertikální a horizontální 
segregace, která omezuje zaměstnávání 
žen na určité sektory a vede k jejich 
vyloučení z vyšších úrovní podnikové 
hierarchie;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen (60 % absolventů vysokých 
škol v Evropě tvoří ženy) a jejich účastí a 
postavením na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé 
na překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. zdůrazňuje, že v zájmu podpory 
hospodářského růstu a
konkurenceschopnosti v EU je nezbytné 
zajistit vzájemný poměr mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejich účastí a postavením 
na trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejich účastí a postavením 
na trhu práce; připomíná Komisi, že muži 
jsou nadměrně zastoupeni na tzv. 
zelených pracovních místech, zatímco 
ženy mají nadměrné zastoupení na 
pracovních místech tzv. bílých plášťů (ve 
zdravotnictví a v odvětví sociální péče), 
což jsou oblasti, které Komise ve svém 
souboru opatření v oblasti růstu a 
zaměstnanosti z října 2013 označuje za 
prioritu, a dále připomíná Komisi, že je 
třeba věnovat zvláštní pozornost pomoci v 
boji proti horizontální diskriminaci na 
trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé 
na překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. poukazuje na to, že rozpor mezi 
dosaženým vzděláním žen a jejich účastí a 
postavením na trhu práce má negativní 
dopad na hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé na 
překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejich účastí a postavením 
na trhu práce; vyzývá členské státy, aby 
zajistily dostatečné sociální zabezpečení a 
zajistily větší dostupnost sociálních služeb 
pro ženy-matky samoživitelky, protože ty 
jsou na trhu práce nejzranitelnější, a 
upozorňuje, že ženy jsou více ohroženy 
chudobou a sociálním vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
konkurenceschopnost v EU jsou závislé 
na překlenutí rozporu mezi dosaženým 
vzděláním žen a jejích účastí a postavením 
na trhu práce;

3. zdůrazňuje potřebu překlenutí rozporu 
mezi dosaženým vzděláním žen a jejich
účastí a postavením na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby ve své nové 
strategii pro rovnost žen a mužů navrhla 
jasná opatření k účinnějšímu boji proti 
sexuálnímu obtěžování na pracovišti; 
vyjadřuje politování nad tím, že i přesto, 
že právní předpisy EU chrání jednotlivce 
před diskriminací v zaměstnání, 30 % 
uchazečů o zaměstnání z řad 
transsexuálních osob se při hledání 
zaměstnání setkalo s diskriminací, a že 
podle průzkumu agentury pro základní 
práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
či transsexuálně orientovaných osob byla 
v roce předcházejícím průzkumu největší 
pravděpodobnost výskytu diskriminace u 
transsexuálních žen; poukazuje na to, že 
se jedná o porušení Listiny základních 
práv Evropské unie; vyzývá Evropskou 
komisi, aby pozorně sledovala efektivnost 
vnitrostátních orgánů zabývajících se 
vyřizováním stížností a jejich postupů v 
souvislosti s prováděním směrnic o 
rovnosti žen a mužů v otázkách pohlavní 
identity, jejího vyjádření a změny pohlavní 
příslušnosti; vyzývá Komisi, aby členským 
státům poskytla odborné znalosti o 
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způsobech, jak postupovat při řešení 
diskriminace v oblasti zaměstnání z 
důvodu „pohlavních znaků“; vyzývá 
Evropskou komisi, aby podporovala a 
povzbuzovala členské státy při 
začleňování transsexuálních a 
intersexuálních osob do školení na 
podporu rozmanitosti a aby společně se 
zaměstnavateli vytvořila opatření pro 
pracoviště, jako jsou např. podpora 
anonymních výběrových řízení; vyzývá 
členské státy, aby využily finanční 
prostředky z ESF k aktivnímu boji proti 
diskriminaci transsexuálních osob v 
souladu s judikaturou Evropského 
soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na nerovné a zranitelné 
postavení žen pocházejících z řad menšin 
a přistěhovalců, pokud jde o přístup ke 
vzdělání a na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje důležitost studia 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
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matematiky, stejně jako zapojení žen do 
rychle se rozvíjejících průmyslových 
odvětví, jako např. výzkumu a vývoje či 
odvětví informačních a komunikačních 
technologií; ze studie o ženách působících 
v odvětví informačních a komunikačních 
technologií1a, kterou zveřejnila Evropská 
komise v říjnu 2013, vyplývá, že pokud by 
byl většímu počtu žen umožněn vstup na 
trh digitálních pracovních míst, mohlo by 
to vést ke zvýšení HDP v EU o 9 miliard
EUR ročně; zdůrazňuje, že EU rovněž čelí 
znepokojivému poklesu počtu absolventek 
v oborech informačních a komunikačních 
technologií (v současnosti pouze 29 z 
tisíce absolventek vystudovalo obor 
výpočetní techniky nebo některý 
související obor);

__________________
1a Ženy působící v odvětví informačních a 
komunikačních technologií – studie 
Evropské komise z října 2013, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_cs.htm

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že existuje odpor proti 
zaměstnávání žen v soukromém sektoru a 
závažná diskriminace ve prospěch 
mužských kandidátů při náboru 
pracovníků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 40
Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby ve své nové 
strategii pro rovnost žen a mužů navrhla 
jasná opatření k účinnějšímu boji proti 
sexuálnímu obtěžování na pracovišti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen 
na trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností;
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by 
se měla podporovat prostřednictvím 
investic do pečovatelské infrastruktury a
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou účasti žen a na trhu práce, 
která by se měla podporovat 
prostřednictvím investic do infrastruktury
péče o děti a starší a nemocné osoby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že trvalým problémem, 
který je třeba řešit, není pouze přímá 
diskriminace, ale rovněž přetrvávající 
tradiční výklad mužství a ženství, jež tvoří 
základ nerovných mocenských vztahů a 
struktur mezi ženami a muži a posiluje je;
zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce je jednou z příčin
nerovnoměrného rozdělení rodinných 
povinností; zdůrazňuje, že sladění 
pracovního a rodinného života je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do péče o děti a starší osoby, stejně jako 
prostřednictvím právních předpisů o 
rodičovské dovolené, která by umožňovala 
ženám i mužům pracovat na plný úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by 
se měla podporovat prostřednictvím 
investic do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; pokrok 
směrem ke spravedlivému a rovnému 
rozdělení těchto povinností vyžaduje 
změnu způsobu myšlení, která je možná 
pouze tehdy, pokud dojde ke změnám v 
oblasti vzdělávání, kultury a práva; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro dosažení rovnosti pohlaví 
a měla by být podporována například 
prostřednictvím využívání otcovské nebo 
rodičovské dovolené, investic do 
pečovatelské infrastruktury nebo pomocí 
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podpory pružnější úpravy pracovní doby;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by 
se měla podporovat prostřednictvím 
investic do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že jedním z prvků 
zhoršujících nerovné postavení žen na trhu 
práce je nerovnoměrné rozdělení 
rodinných povinností; zdůrazňuje, že 
sladění pracovního a rodinného života je 
jedním z prvků, který může pomoci větší 
rovnosti žen a mužů pro otce i matky, 
nepokrývá však všechny rozměry rovnosti 
žen a mužů; poukazuje na to, že pro účely 
lepšího sladění by jedním z řešení mohly 
být lepší investice do pečovatelské 
infrastruktury a další motivování mužů k 
tomu, aby se podíleli na povinnostech 
v domácnosti, tím, že budou přijaty právní 
předpisy o rodičovské a otcovské 
dovolené, a to pro oba rodiče, které však 
budou výrazně motivovat otce, a o 
možnostech pružné pracovní doby; 
zdůrazňuje, že nerovné rozdělení 
pečovatelské práce je rovněž důsledkem 
společenského vnímání genderových rolí 
a že má-li být dosaženo spravedlivějšího 
uspořádání pečovatelské práce a placené 
práce, je třeba tyto role zpochybnit; vyzývá 
Komisi, aby tento problém řešila ve své 
nové strategii pro rovnost žen a mužů; 
zdůrazňuje, že rodiče v rodinách, které se 
neřídí klasickými genderovými vzorci, 
nadále čelí diskriminaci na pracovišti, 
mimo jiné pokud jde o rodičovskou 
dovolenou, dávky sociálního zabezpečení, 
přístup k dávkám pro děti, právo na 
opatření v oblasti sladění rodinného a 
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pracovního života na pracovišti a mzdové 
prvky související s rodinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury, služeb péče 
o děti a o závislé dospělé, možností pružné 
pracovní doby a odpovídajících opatření 
flexikurity a motivováním mužů k tomu, 
aby se podíleli na povinnostech 
v domácnosti, tím, že budou přijaty právní 
předpisy o rodičovské a otcovské 
dovolené;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 



AM\1049534CS.doc 27/60 PE549.162v01-00

CS

podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby; 

podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty evropské právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by 
se měla podporovat prostřednictvím 
investic do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností;
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví a 
partnerské rozdělení práce na straně 
jedné a odpovědnosti za péči o rodinu na 
straně druhé, jež by měly být podporovány
prostřednictvím investic do pečovatelské 
infrastruktury a motivováním mužů k 
tomu, aby se podíleli na povinnostech 
v domácnosti, tím, že budou přijaty právní 
předpisy o rodičovské a otcovské dovolené 
a možnostech pružné pracovní doby;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
upozorňuje na skutečnost, že řada žen se 
po těhotenství nevrací do práce;
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury, služeb 
poskytovaných domácnostem a pobídek, 
které budou motivovat muže k tomu, aby 
se podíleli na povinnostech v domácnosti, 
tím, že budou přijaty právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby; totéž platí pro sladění 
práce a pečovatelských povinností, protože 
většina z těch, kdo pečují o blízké 
příbuzné, jsou stále ženy;
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Or. de

Pozměňovací návrh 50
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

měla by být přijata ustanovení s cílem 
zvýšit počet míst v centrech péče o děti ve 
veřejném i v soukromém sektoru, s cílem 
zajistit, že jejich provozní doba bude 
přizpůsobena pracovní době rodičů, aby 
se tak nemuseli obávat o péči a rozvoj 
svých dětí v době, kdy jsou v práci;

Or. el

Pozměňovací návrh 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
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zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury, zejména 
prostřednictvím zajištění výchovy dětí od 
nultého roku života a péče o starší a 
závislé osoby prostřednictvím univerzální 
veřejné služby a motivováním mužů k 
tomu, aby se podíleli na povinnostech
v domácnosti, tím, že budou přijaty právní 
předpisy o rodičovské a otcovské 
dovolené; mělo by dojít k vytvoření rovné 
a nepřevoditelné otcovské a mateřské 
dovolené po narození či osvojení dítěte s 
tím, že otcovská dovolená bude 
prodlužována, dokud nedosáhne stejné 
délky jako dovolená mateřská. Tento 
přístup by snížil diskriminaci na 
pracovišti, jíž jsou ženy vystaveny, a 
zaručil by právo otců pečovat o své děti;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím:
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a) investic do pečovatelské infrastruktury
zajišťující péči o děti, osoby s postižením, 
starší a nemocné osoby, protože 
pečovatelskou činnost vykonávají 
především ženy a tyto neplacené činnosti 
mají negativní vliv na jejich zaměstnání;

b) motivování mužů k tomu, aby se 
podíleli na povinnostech v domácnosti, 
tím, že budou přijaty právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby;

c) šíření pozitivních modelů vyváženého 
sladění pracovních a rodinných 
povinností u žen i mužů prostřednictvím 
výukových materiálů ve školách na všech 
úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce pramení z nerovnoměrného 
rozdělení rodinných povinností; 
zdůrazňuje, že sladění pracovních a 
rodinných povinností je klíčovou 
podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se 
měla podporovat prostřednictvím investic 
do pečovatelské infrastruktury a 
motivováním mužů k tomu, aby se podíleli 
na povinnostech v domácnosti, tím, že 
budou přijaty právní předpisy o rodičovské 
a otcovské dovolené a možnostech pružné 
pracovní doby;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na 
trhu práce je jednou z příčin
nerovnoměrného rozdělení rodinných 
povinností; zdůrazňuje, že sladění 
pracovních a rodinných povinností je 
klíčovou podmínkou pro rovnost pohlaví, 
která by se měla podporovat 
prostřednictvím investic do veřejné
pečovatelské infrastruktury a všeobecného
poskytování veřejných sociálních služeb,
zejména s důrazem na výchovu dětí od 
nultého roku života a služby péče o závislé 
osoby pro dospělé; zdůrazňuje, že je třeba
motivovat muže k tomu, aby se podíleli na 
povinnostech v domácnosti, tím, že budou 
přijaty mimo jiné právní předpisy o 
rodičovské a otcovské dovolené a 
možnostech pružné pracovní doby;
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zdůrazňuje, že otcovská a mateřská 
dovolená po narození či osvojení dítěte by 
měla být stejně dlouhá a nepřevoditelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jana Žitňanská

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba, aby v 
dotčených členských státech došlo k 
uvolnění příliš rigidních pracovních 
podmínek a byla zaváděna pružnější 
pracovní doba, která poskytne ženám větší 
možnosti volby při slaďování rodinného a 
pracovního života;

Or. sk

Pozměňovací návrh 55
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby za účelem většího 
zapojení mužů do rodinných povinností a 
žen na trh práce byly formou evropských 
doporučení členským státům stanoveny 
minimální podmínky a lhůty pro 
rodičovskou dovolenou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pružná pracovní doba 
by měla být výsledkem volby zaměstnance 
a nikoli nutností uloženou 
zaměstnavatelem; odmítá takovou
pružnost a nejistotu smluvních vztahů, jež 
zaměstnancům neumožňují spořádaný a 
stabilní rodinný život;

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby investovaly 
do finančně dostupných vysoce kvalitních 
zařízení péče o děti, nemocné, osoby se 
zdravotním postižením a jiné závislé osoby 
a aby zajistily, že tato zařízení budou mít 
pružnou pracovní dobu 
odpovídající pracovní době při práci na 
plný úvazek a budou dostupná, aby tak 
umožnila co nejvíce lidem spojit pracovní, 
rodinný a osobní život; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, že muži 
a ženy pečující o děti či jiné závislé osoby 
budou mít nárok na příspěvky na péči 
a individuální nárok na sociální 
zabezpečení a důchod; vyzývá sociální 
partnery, aby předložili konkrétní 
iniciativy, které by sloužily k uznávání 
zkušeností získaných v rámci dovolené 
související s péčí;



PE549.162v01-00 34/60 AM\1049534CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Evropskou Komisi a členské 
státy, aby zavedly povinnou placenou 
otcovskou dovolenou v délce nejméně 
deseti pracovních dnů a aby přiznaly 
prioritu legislativním a jiným opatřením 
umožňujícím mužům, a zejména otcům, 
uplatnit své právo na sladění soukromého 
a pracovního života, včetně prosazování 
nepřevoditelné rodičovské dovolené, 
kterou si v prvních letech budou vybírat 
rovným dílem muži i ženy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že je skutečností, že 
pečovatelskou infrastrukturu a zákonné 
minimální mzdy v mnoha členských 
státech EU těžce poškodila krize a škrty v 
oblasti poskytování sociálních služeb; 
připomíná, že projekty v oblasti sociální 
infrastruktury může zaručit Evropský 
fond pro strategické investice (EFSI);

Or. es
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Pozměňovací návrh 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje politování nad stažením
návrhu směrnice o mateřské dovolené 
Radou, která zajišťovala mimo jiné 20 
týdnů zaručené mateřské dovolené a 2 
týdny plně placené otcovské dovolené, 
stejně jako ochranu pro pracující matky 
při návratu do zaměstnání; tento krok 
ohrožuje konsensus v otázce posílení práv 
rodiny a pracujících matek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby zachovaly 
dávky v mateřství a aby přijaly opatření 
proti neoprávněnému propouštění 
zaměstnankyň během těhotenství a na 
ochranu žen a mužů pečující o děti nebo 
osoby na nich závislé před neoprávněným 
propuštěním; vyzývá Radu, aby urychlila 
přijetí směrnice o zavádění opatření ke 
zlepšení bezpečnosti a zdraví těhotných 
zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po 
porodu a kojících zaměstnankyň;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Arena
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se rovněž, že je naléhavě
zapotřebí, aby Rada přijala společný 
postoj týkající se přezkumu směrnice o 
provádění opatření ke zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že bez evropských 
právních předpisů v oblasti otcovské 
dovolené, úprav mateřské dovolené a 
posílení veřejných služeb, které podpoří 
začleňování žen na trh práce, nebude EU 
schopna reagovat na demografickou krizi, 
která do roku 2040 způsobí nedostatek 
pracovních sil v počtu 24 milionů 
pracovníků; zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek 
pracovních sil na 3 miliony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která
vychází z uplatňování genderového 
hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
nízkých příjmů domácností svobodných 
matek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která 
vychází z uplatňování genderového 
hlediska; 

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby může být 
dosaženo prostřednictvím politik na 
podporu mezigenerační solidarity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek,
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, jako jsou např. 
rozdíly v odměňování žen a mužů, rozdíly 
ve výši důchodů, péče o děti nebo osoby 
závislé a s tím související přerušení 
kariéry, nedostatečná podpora a daňové 
systémy ovlivňující domácnosti
svobodných matek; zdůrazňuje, že k 
feminizaci chudoby přispívá vícenásobná
diskriminace, které ženy čelí např. na 
základě své pohlavní identity, vyjádření 
pohlavní identity či pohlavních znaků; 
zdůrazňuje, že snižování míry chudoby o 
20 milionů osob do roku 2020 může být 
dosaženo pouze politikou boje proti 
chudobě, která vychází z uplatňování 
genderového hlediska, a podporuje 
opatření zaměřená proti chudobě žen; v 
této souvislosti zdůrazňuje význam 
posuzování vlivu pohlaví mimo jiné na 
systémy sociálního zabezpečení, daňové 
systémy, systémy dávek a modely pracovní 
doby a důležitost změn politiky v reakci na 
situace, které mají negativní vliv na ženy; 
s ohledem na snižování chudoby mezi 
ženami připomíná význam důsledného 
uplatňování právních předpisů proti 
diskriminaci, při zohlednění diskriminace 
z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů (16,4 %), rozdílů ve výši 
důchodů (39 %) a chudobou domácností 
svobodných matek, a že snižování míry 
chudoby o 20 milionů osob do roku 2020 
může být dosaženo politikou boje proti
chudobě, která vychází z uplatňování 
genderového hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek 
nebo matek vychovávající dítě s 
postižením, a že snižování míry chudoby o 
20 milionů osob do roku 2020 může být 
dosaženo politikou boje proti chudobě a 
prostřednictvím akčních programů zvláště 
zaměřených na ženy, které jsou 
znevýhodněné, mají postižení nebo 
vychovávají dítě s postižením,
vycházejících z uplatňování genderového 
hlediska;

Or. hu

Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, nerovností v kariérním 
postupu žen a mužů, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě a 
diskriminaci, která vychází z uplatňování 
genderového hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Maria Arena, Edouard Martin
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, skutečnosti, že ženy 
bývají často přijímány do atypických
pracovních poměrů (např. nedobrovolný 
částečný pracovní úvazek, dočasné či
prozatímní zaměstnání nebo pracovní 
doba „zkrácená na nulu“) a chybějící 
sociální zabezpečení u partnerů, kteří 
pomáhají samostatně výdělečně činným 
osobám, což vede k rozdílům
v odměňování žen a mužů, rozdílům ve 
výši důchodů a chudobě domácností 
svobodných matek, a že snižování míry 
chudoby o 20 milionů osob do roku 2020 
může být dosaženo politikou boje proti 
chudobě, která vychází z uplatňování 
genderového hlediska; zdůrazňuje, že 
přetrvávají rozdíly v odměňování žen a 
mužů i v případě pracovního poměru 
stejného typu a že klíčem k řešení tohoto 
problému je řádné provádění směrnice 
proti diskriminaci v zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo 
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politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska. Míra 
chudoby je vysoká zejména u starších žen, 
protože mnohé z nich nepracovaly mimo 
domov dostatečně dlouho na to, aby měly 
důstojný důchod; je proto nezbytné zvýšit 
výši nepříspěvkových důchodů;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušením kariéry, rozdíly v odměňování 
žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 může být dosaženo
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je 
výsledkem řady faktorů, mimo jiné 
přerušení kariéry, rozdílů v odměňování 
žen a mužů, rozdílů ve výši důchodů a 
chudobou domácností svobodných matek, 
a že snižování míry chudoby o 20 milionů 
osob do roku 2020 vyžaduje změny v 
přístupu žen na pracovní trhy podpořené
politikou boje proti chudobě, která vychází 
z uplatňování genderového hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jana Žitňanská

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. opětovně zdůrazňuje, že je třeba 
vytvářet pružné režimy pro rodičovskou 
dovolenou v prvních letech výchovy dítěte 
s cílem zajistit větší osobní svobodu při 
slaďování rodinného a pracovního života;
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Or. sk

Pozměňovací návrh 75
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že úsporná opatření v jižní 
Evropě velmi silně postihla ženy, které se 
musí vyrovnávat se ztrátou mzdy a 
příspěvků a zároveň plnit povinnosti péče 
o závislé osoby, kvůli níž jsou vázány k 
domovskému regionu; zdůrazňuje, že 
nová strategie pro rovnost žen a mužů 
musí řešit negativní dopady úsporných 
opatření na ženy v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že rozdíly v odměňování 
žen a mužů pramení z nedostatečné účasti 
žen na trhu práce, horizontální a 
vertikální segregace trhu práce a 
skutečnosti, že v odvětvích, kde jsou ženy 
nadměrně zastoupeny, bývají často nižší 
mzdy; zdůrazňuje, že je potřeba sledovat 
rozdíly v odměňování žen a mužů ve 
veřejném i soukromém sektoru a že 
uznání rozdílů v odměňování žen a mužů 
na pracovištích vyžaduje transparentnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že i když ženy během 
mateřské dovolené pracují, získávají 
dovednosti, které nejsou na trhu práce 
žádané, jak potvrzuje výzkum dovedností 
dospělých programu PIAAC, což je ve 
výsledku znevýhodňuje; proto je třeba 
soustředit pozornost na proces 
začleňování osob do pracovního procesu 
po skončení mateřské nebo rodičovské 
dovolené prostřednictvím pružné pracovní 
doby, možností práce z domova a podpory 
obnovy jejich pracovních dovedností 
prostřednictvím odborného vzdělávání a 
kurzů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 78
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá změnu v důkazním břemenu  ve 
prospěch žen během soudního řízení, 
pokud existují určité náznaky, že se staly 
obětí diskriminace na základě pohlaví, jak 
stanoví směrnice 2006/54/ES, přeje si 
však zdůraznit, že toto ustanovení nebude
účinné, pokud těmto ženám nebude 
přiznáno právo na přístup k informacím, 
které má v držení zaměstnavatel, jak 
Evropská komise navrhovala pro směrnici 
97/80/ES o důkazním břemenu v 
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případech diskriminace na základě 
pohlaví, což však nakonec neprosadila;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící 
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je povinností Komise 
přijmout veškerá opatření, která by mohla 
pomoci prolomit bezvýchodnou situaci v 
Radě, pokud jde o právní předpisy EU, 
které řeší transparentnější a vyváženější
zastoupení žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídicí
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů, a to v zájmu boje proti tzv. 
skleněnému stropu, který se vyskytuje v 
převážné většině členských států EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Biljana Borzan
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící 
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné přijmout aktivní 
opatření za účelem obsazování řídicích 
pozic transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídicí
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů, a na základě stejných a 
objektivních kritérií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící 
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné, aby strategie 
EU pro rovnost žen a mužů pro období po 
roce 2015 podporovala vyvážené 
zastoupení žen a mužů na všech úrovních 
rozhodování, včetně orgánů EU; domnívá 
se, že strategie by měla v tomto ohledu 
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obsahovat akční plán; upozorňuje na
potřebu větší transparentnosti a 
vyváženosti, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů při obsazování řídicích pozic;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. upozorňuje na skutečnost, že ženy 
zastávají pouze 33 % vedoucích a řídicích 
pozic v podnicích, a zdůrazňuje, že je 
nutné obsazovat řídicí pozice 
transparentnějším způsobem a vyváženě, 
pokud jde o zastoupení žen a mužů;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídicí
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů; vyzývá rovněž Radu, aby urychlila 
přijetí směrnice o zlepšení genderové 
vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o 
souvisejících opatřeních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídicí
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů, a domnívá se, že je naléhavě 
zapotřebí, aby Parlament a Rada dosáhly 
dohody o přítomnosti žen ve správních 
radách společností kotovaných na 
burzách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Jana Žitňanská

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídicí
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů, stejně jako je třeba zlepšit pracovní 
podmínky v odvětvích s nízkými příjmy, v 
nichž jsou ženy nadměrně zastoupeny;

Or. sk

Pozměňovací návrh 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídicí
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů, a to nejen v oblasti podnikání, ale 
také v politických institucích a ve 
vedoucích funkcích ve vysokém školství;

Or. es

Pozměňovací návrh 89
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící 
pozice transparentnějším způsobem a 
vyváženě, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů;

6. zdůrazňuje, že je nutné, aby jmenování 
do řídicích pozic bylo transparentnější a 
vyváženější, pokud jde o zastoupení žen a 
mužů v oblasti hospodářské i politické;

Or. sl

Pozměňovací návrh 90
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. dále zdůrazňuje potřebu přísnějších 
předpisů proti diskriminaci žen na 
pracovišti a přísnějších sankcí vůči 
zaměstnavatelům, kteří se diskriminace 
dopustí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že je třeba přijímat 
iniciativy a opatření zejména v oblasti 
vzdělávání, a to včetně vysokoškolského 
vzdělávání, za účelem boje proti 
stereotypnímu vnímání zaměstnání žen a
na podporu podnikání žen a profesní 
dráhy žen ve vědě a odvětví informačních 
a komunikačních technologií, což by 
výrazně zvýšilo hospodářský růst a 
konkurenceschopnost Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam podpory 
zaměstnávání žen a větší sociální ochrany 
pro podnikatelky;

Or. it

Pozměňovací návrh 93
Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby plně 
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využívaly nástroje, které jim poskytuje 
nová směrnice o veřejných zakázkách, a 
aby uplatňovaly hledisko rovnosti pohlaví 
ve správních radách jako jedno z kritérií 
při výběrových řízeních, jichž se účastní
společnosti kotované na burzách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. podporuje zavedení kvót za účelem 
dodržování rovnosti pohlaví u 
nevýkonných členů správních rad 
podniků a transparentní postupy při jejich 
jmenování; vybízí k přijetí dobrovolných 
programů ve veřejném i soukromém 
sektoru na podporu jmenování žen do 
řídicích pozic a vyzývá Evropskou radu, 
aby konečně přijala společný postoj po 
první čtení v Evropském parlamentu ke 
směrnici o zastoupení žen ve správních 
radách;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň 
HDP v EU; vyzývá k vytvoření pobídek 

vypouští se
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pro zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což se týká velkého 
podílu žen, zejména žen pracujících v 
domácnosti, a má negativní dopad na 
sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; považuje v tomto ohledu za 
nezbytné, aby se všechny členské státy 
povinně účastnily všech činností budoucí 
evropské platformy pro posílení 
spolupráce při předcházení nehlášené 
práci a odrazování od ní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do
formální.

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k účinnému využívání 
sankcí vůči zaměstnavatelům působícím v 
neformální ekonomice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce vykonávané ženami, což 
má negativní dopad na příjmy, úhradu 
sociálního zabezpečení a ochranu žen a 
nepříznivý vliv na úroveň HDP v EU; 
vyzývá k vytvoření politických opatření, 
která budou nabízet pobídky pro 
zaměstnavatele a zaměstnance, aby se 
rozhodli pro přechod zaměstnání 
z neformální ekonomiky do formální;
zdůrazňuje zejména potřebu řešit 
problematiku práce v domácnostech 
vykonávané především ženami, která 
představuje zvláštní výzvu, protože se 
jedná o práci v neformálním sektoru, 
specifickou a ze své podstaty neviditelnou, 
jejíž účinné řešení si vyžádá tvorbu zvlášť 
uzpůsobených opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen, brání 
celoživotnímu učení, zhoršuje zavedené 
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zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

sociální normy pro zdraví a bezpečnost při 
práci a snižuje úroveň HDP v EU; vyzývá 
k vytvoření pobídek pro zaměstnavatele a 
pracovníky, aby se rozhodli přejít 
z neformální ekonomiky do formální;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální; konstatuje, že přínos v tomto 
ohledu představuje zřízení evropské
platformy pro posílení spolupráce při 
předcházení nehlášené práci a odrazování 
od ní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce a nepravé samostatně 
výdělečné činnosti, což má negativní 
dopad na sociální zabezpečení žen a 
úroveň HDP v EU; vyzývá k vytvoření 
pobídek pro zaměstnavatele a pracovníky, 
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formální. aby se rozhodli přejít z neformální 
ekonomiky do formální;

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na úroveň HDP v EU a na sociální 
zabezpečení žen, zejména v odvětvích, kde 
pracují převážně ženy, jako je například 
práce v domácnosti – úklidové služby, 
hlídání dětí nebo péče o starší nebo 
postižené osoby; vyzývá k vytvoření 
pobídek pro zaměstnavatele a pracovník s 
cílem zlepšit přechod z neformální 
ekonomiky do formální.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, kdy se často jedná o ženy, 
které pracují z domova, aby podpořily 
rodinné příjmy; dále upozorňuje, že tento 
vysoký počet případů nehlášené práce má 
negativní dopad na sociální zabezpečení 
žen a úroveň HDP v EU, přičemž řadě 
zaměstnavatelů usnadňuje daňové úniky a 
vyhýbání se placení povinných odvodů; 
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vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

Or. el

Pozměňovací návrh 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

7. konstatuje, že boj proti daňovým 
podvodům – zejména podvodům, kterých 
se dopouští velké společnosti a které mají 
největší hospodářský dopad – má klíčový 
význam z hlediska financování rozšířené 
otcovské dovolené a potřebných veřejných 
služeb určených k začlenění žen na trh 
práce v podmínkách rovnosti žen a mužů;
vysoký počet případů nehlášené práce má 
navíc negativní dopad na sociální 
zabezpečení žen a úroveň HDP v EU; 
vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 

7. upozorňuje na vysoký počet případů 
nehlášené práce, což má negativní dopad 
na sociální zabezpečení žen a úroveň HDP 
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v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální.

v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro 
zaměstnavatele a pracovníky, aby se 
rozhodli přejít z neformální ekonomiky do 
formální; trvá na tom, aby byl problém 
nehlášené práce, který má negativní 
negativní dopad na sociální zabezpečení, 
zařazen do pracovního programu budoucí 
evropské platformy pro boj proti 
nehlášené práci jako jeden z bodů s 
nejvyšší prioritou.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba uznat zadávání 
veřejných zakázek jako možný nástroj pro 
posílení politik v oblasti sociálního 
začleňování; zastává názor, že veřejné 
zakázky by měly sloužit jako nástroj k 
prosazování rovnosti žen a mužů tím, že 
tam, kde je vhodné, stanoví kritéria 
týkající se boje proti diskriminaci a 
rovnosti žen a mužů jakožto podmínku 
pro zadání veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby zvýšily své 
úsilí o potírání nehlášené a nejisté práce, 
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včetně tzv. „mini“ zaměstnání a 
nepravých zaměstnání na částečný 
úvazek, a aby všem pracovníkům zajistily 
odpovídající sociální ochranu; vyjadřuje 
rovněž politování nad případy zneužití 
atypických pracovních smluv s cílem 
obejít povinnosti spojené se 
zaměstnáváním a sociální ochranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že oběťmi nehlášené 
práce jsou převážně ženy, a to ne vždy ze 
svého vlastního rozhodnutí; vyzývá k 
přijetí komplexní politiky proti 
zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají ženy 
v rámci nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. dále doporučuje, aby se vzhledem k 
postupně se měnícímu složení a definici 
rodiny stávaly i právní předpisy 
komplexnějšími, aby zahrnovaly i neúplné 
rodiny s jedním rodičem a rodičovství 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či 
transsexuálně orientovaných osob.
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Or. en

Pozměňovací návrh 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise má v úmyslu stáhnout návrh 
směrnice o mateřské dovolené, což 
zpomalí vytvoření harmonizovaného 
rámce v oblasti právních předpisů a 
sociální pomoci.

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že politiky a nástroje 
zaměřené na řešení nezaměstnanosti 
mladých lidí, jako jsou například systém 
záruk pro mladé lidi či iniciativa na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí, by 
měly splňovat specifické potřeby mladých 
mužů a žen a umožnit jim přístup na trh 
práce; konstatuje, že podíl mladých žen, 
které nejsou zaměstnané ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET), je vyšší než u mužů;

Or. fr



PE549.162v01-00 60/60 AM\1049534CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 112
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. potvrzuje, že rovné zastoupení žen ve 
správních radách podniků a řídicích 
pozicích členských států se na dobrovolné 
bázi dostatečně nezvýšilo, a proto by pro 
zajištění rovného zastoupení žen a mužů 
mělo být zváženo zavedení kvót jakožto 
nejúčinnější dočasné řešení.

Or. en


