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Pozmeňujúci návrh 1
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. domnieva sa, že rodová rovnosť je 
prospešná nielen pre ženy, ale pre 
spoločnosť ako celok, keďže sa vďaka nej 
zvyšuje sociálny a hospodársky blahobyt; 
pripomína, že na zvýšenie účasti žien vo 
všetkých segmentoch trhu práce je 
nevyhnutné účinné spochybňovanie 
rodových stereotypov; vyzýva EÚ, aby 
prevzala vedúcu úlohu, pokiaľ ide 
o spochybňovanie rodových stereotypov, 
a to najmä v oblasti vzdelávania, práce 
a ďalšieho vzdelávania; zdôrazňuje, že 
cieľom novej stratégie v oblasti rodovej 
rovnosti by na základe zmlúv Európskej 
únie malo byť ďalšie odstraňovanie 
nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že v dôsledku rodových 
rozdielov na trhu práce prišlo svetové 
hospodárstvo v poslednom desaťročí 
o 27 % rastu HDP na obyvateľa a že 
odstránenie rodových rozdielov 
v zamestnávaní by v členských štátoch 
viedlo k nárastu HDP o 15 až 45 %;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
rodovej rovnosti po roku 2015 by mala 
navrhnúť opatrenia na a) zníženie 
rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, b) 
zvýšenie ekonomickej nezávislosti žien, c) 
zlepšenie prístupu žien na trh práce 
a zlepšenie možností ich kariérneho 
postupu, d) zásadné posilnenie rovnosti 
v riadiacich pozíciách a e) odstránenie 
diskriminačných štruktúr a praktík 
súvisiacich s pohlavím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. berie na vedomie, že zatiaľ jedna 
štvrtina žien ostáva v kategórii 
neplatených vypomáhajúcich rodinných 
príslušníkov, čo znamená, že za svoje 
úsilie nedostávajú žiadnu priamu 
odmenu, a že dochádza k jednoznačnej 
segregácii žien v odvetviach, pre ktoré sú 
typické nízke mzdy, dlhý pracovný čas 
a často neoficiálne formy zamestnania, čo 
ženám spôsobuje menšie finančné, 
sociálne a štrukturálne zisky v porovnaní 
s typickým pracujúcim mužom; poukazuje 
na to, že ženy naďalej čelia výrazným 
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prekážkam, pokiaľ ide o ich účasť na 
trhu práce, a že ženy v EÚ zarábajú 
v priemere o 16,4 % menej ako muži; a 
vzhľadom na tieto diskriminačné 
štruktúry a praktiky zamerané proti 
ženám trvá na tom, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo 
všetkých oblastiach, a to aj pokiaľ ide 
o prístup k zamestnaniu, kariérny postup, 
zosúladenie pracovného a súkromného 
života a presadzovanie rovnakej odmeny 
za prácu rovnakej hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. konštatuje, že spravodlivosť a sociálna 
súdržnosť sú hlavnou hnacou silou 
opatrení, ktoré ešte treba prijať s cieľom 
odstrániť rôzne formy rodovej nerovnosti; 
poukazuje na skutočnosť, že ďalšie 
začleňovanie žien, ktoré tvoria 60 % 
absolventov, do trhu práce, by umožnilo 
účinne reagovať na hospodárske 
a demografické problémy, ktorým 
Európska únia čelí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce a bojovať 
proti diskriminácii v prístupe 
k zamestnaniu z dôvodu pohlavia vrátane 
diskriminácie z dôvodu sexuálnej 
orientácie a rodovej identity; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. zdôrazňuje, že rodová rovnosť patrí 
medzi základné ľudské práva; poukazuje 
na skutočnosť, že EÚ čelí demografickej 
kríze, ktorá bude mať do roku 2040 za 
následok deficit v oblasti pracovnej sily vo 
výške 24 miliónov, čím vznikne 
ekonomická nutnosť viac začleňovať ženy 
na trh práce; zdôrazňuje, že zvýšenie miery 
zamestnanosti žien na úroveň 
zamestnanosti mužov by zredukovalo 
deficit v oblasti pracovnej sily na 
3 milióny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; konštatuje, 
že toto ďalšie začleňovanie žien do trhu 
práce nie je len ekonomickou nutnosťou, 
ale aj otázkou spravodlivosti; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej 
sily na 3 milióny;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 9
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť okrem iného
viac začleňovať na trh práce ženy, ktoré sa 
chcú zamestnať; zdôrazňuje, že zvýšenie 
miery zamestnanosti žien by mohlo 
prispieť k zníženiu deficitu pracovných 
síl;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny; podporuje presadzovanie 
podnikateľských iniciatív žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 12
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; navrhuje, 
aby sa demografická kríza ako prioritná 
téma začlenila do európskej agendy a aby 
sa tak stala základom účinných opatrení 
na udržanie miery pôrodnosti, pričom 
uznáva, že voľba medzi kariérou 
a naplnením túžby po dieťati je v čase 
hospodárskej krízy ťažšia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá bude mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov by 
zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily 
na 3 milióny;

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí 
demografickej kríze, ktorá môže mať do 
roku 2040 za následok deficit v oblasti 
pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím 
vznikne ekonomická nutnosť viac 
začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, 
že zvýšenie miery zamestnanosti žien na 
úroveň zamestnanosti mužov môže 
prispieť k zníženiu deficitu v oblasti 
pracovnej sily na 3 milióny;

Or. en



PE549.162v01-00 10/62 AM\1049534SK.doc

SK

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby v súkromnom 
aj verejnom sektore posilňovali 
a presadzovali plné vykonávanie praxe 
kolektívneho vyjednávania, ktoré je 
nenahraditeľným nástrojom pri úprave 
pracovných vzťahov, v boji proti mzdovej 
diskriminácii a pri presadzovaní rovnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že zastavenie násilia 
páchaného na ženách by malo byť 
prioritou v rámci stratégie na obdobie po 
roku 2015;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. naliehavo žiada členské štáty, aby 
rešpektovali zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú a rovnocennú prácu a posilnili 
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verejné mechanizmy v oblasti inšpekcie 
pracovísk, prijali metodiku merania 
hodnoty práce vo výrobnom reťazci a aby 
identifikovali napríklad vytváranie 
platových pásiem pre čiastočne 
kvalifikovaných a nekvalifikovaných 
zamestnancov v podnikoch, v ktorých sú 
zamestnané najmä ženy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že diskriminácia na trhu 
práce je jednou z hlavných príčin 
nerovnosti medzi ženami a mužmi 
v spoločnosti ako celku a že na 
zabezpečenie rovnakých príležitostí 
v pracovnom živote a ekonomická 
nezávislosť žien majú zásadný význam pre 
rovnosť medzi ženami a mužmi v iných 
oblastiach; žiada, aby stratégia EÚ 
v oblasti rodovej rovnosti zahŕňala účinné 
opatrenia proti diskriminácii z dôvodu 
pohlavia na trhu práce vrátane náboru 
pracovníkov, rovnakej odmeny, 
sociálnych dávok a dôchodkov; 
zdôrazňuje, že takéto opatrenia by mali 
riešiť viacnásobnú diskrimináciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov;

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 
75 % mieru zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 
75 % mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov;

2. zdôrazňuje, že rodová rovnosť je 
základné právo, ktoré je zakotvené 
v zmluvách o Európskej únii, ktoré však 
v EÚ zatiaľ ani zďaleka nie je naplnené; 
poukazuje na to, že zlepšená rodová 
rovnosť na trhu práce môže prispieť 
k splneniu cieľa stratégie Európa 2020 
dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti a 
k zachovaniu udržateľných dôchodkových 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
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cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov;

cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 
75 % mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov; preto žiada, aby 
sa do stratégie EÚ 2020 s rovnakou 
mierou ambicióznosti začlenili ciele 
v oblasti zamestnanosti tak v prípade 
mužov, ako aj v prípade žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov;

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových a sociálnych systémov, ako 
aj systémov zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov;

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov; zdôrazňuje, že 
okrem zvyšovania miery zamestnanosti 
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treba takisto vytvárať vysokokvalitné 
pracovné miesta s cieľom prispieť týmto 
spôsobom k splneniu cieľa stratégie 
Európa 2020 týkajúceho sa zníženia 
chudoby; zároveň sa domnieva, že 
dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 
nebude možné, kým nebudú zohľadnené 
v rámci všetkých aspektov európskeho 
semestra;  

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
dôchodkových systémov;

2. zastáva názor, že väčšia podpora zo 
strany členských štátov, pokiaľ ide 
o zosúladenie zamestnania s rodinnými 
povinnosťami, je dôležitou podmienkou 
pre splnenie cieľa stratégie Európa 2020 
dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti a má 
zásadný význam pre zachovanie 
udržateľných dôchodkových systémov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 24
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2.  zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 75 
% mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je 
nevyhnutnou podmienkou pre splnenie 
cieľa stratégie Európa 2020 dosiahnuť 
75 % mieru zamestnanosti a má zásadný 
význam pre zachovanie udržateľných 
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dôchodkových systémov; dôchodkových systémov; upozorňuje, že je 
potrebné podporovať opatrenia zamerané 
na zosúladenie práce s rodinným životom, 
ako aj ustanovenia v sociálnej oblasti 
zamerané na podporu detí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že cenovo dostupná, 
prístupná a kvalitná starostlivosť o deti je 
dôležitým predpokladom rodovej rovnosti 
a účasti žien na trhu práce; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v novej 
stratégii rodovej rovnosti stanovili ako 
prioritnú ambíciu splnenie barcelonských 
cieľov v oblasti starostlivosti o deti; 
poukazuje na skutočnosť, že ciele boli 
pôvodne stanovené na rok 2010 a že 
väčšina členských štátov ich stále 
nesplnila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že zatiaľ čo rozdiely 
v miere zamestnanosti a odmeňovaní 
medzi ženami a mužmi sa v posledných 
rokoch miere znížili, nie je to dôsledkom 
zlepšenia situácie žien, ale skôr 
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dôsledkom zníženia miery zamestnanosti 
úrovní odmeňovania mužov počas 
hospodárskej krízy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že úsporné opatrenia, 
ktoré ukladajú vykonanie rozpočtových 
škrtov vo verejných službách, mali na 
ženy dvojnásobne negatívny vplyv, a to 
z toho dôvodu, že ženy predstavujú 
významnú časť zamestnancov verejných 
služieb, a obmedzenie verejných služieb 
má tak nepriaznivý vplyv na začlenenie 
žien do trhu práce; zdôrazňuje 
predovšetkým skutočnosť, že dôsledky 
obmedzení verejných služieb v oblasti 
starostlivosti o deti a staršie osoby budú 
s najväčšou pravdepodobnosťou musieť 
znášať ženy;    

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 

3. zdôrazňuje, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
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a postavením na trhu práce; a postavením na trhu práce, čo je javom, 
ktorý vedie k tzv. sklenému stropu; 
zdôrazňuje, že pozitívne opatrenia, najmä 
vo verejnom sektore, zlepšili rodovú 
rovnosť na vstupnej úrovni, ale že by sa 
mali rozšíriť na všetky kariérne úrovne; 
zdôrazňuje kladné skúsenosti s právnymi 
predpismi vo verejnom sektore niektorých 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce;

3. zdôrazňuje, že rodová rovnosť nie je 
len nevyhnutným predpokladom rovnosti, 
ale aj mimoriadne dôležitým nástrojom na 
dosiahnutie hospodárskeho rastu a na 
podporu konkurencieschopnosti v EÚ;
preto treba odstrániť nesúlad medzi 
dosiahnutou úrovňou vzdelania žien a ich 
účasťou a postavením na trhu práce 
a bojovať proti všetkým aspektom 
vertikálnej a horizontálnej segregácie, 
ktorá obmedzuje zamestnávanie žien na 
určité sektory a vylučuje ich z vyšších 
úrovní hierarchie podniku;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce;

3. zdôrazňuje, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien (60 % absolventov 
univerzít v Európe tvoria ženy) a ich 
účasťou a postavením na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce;

3. zdôrazňuje, že na podporu 
hospodárskeho rastu
a konkurencieschopnosti v EÚ je 
nevyhnutné zabezpečiť súlad medzi 
dosiahnutou úrovňou vzdelania žien a ich 
účasťou a postavením na trhu práce;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 32
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce;

3. zdôrazňuje, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce; pripomína 
Komisii, že muži sú nadmerne zastúpení 
na tzv. zelených pracovných miestach, 
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zatiaľ čo ženy sú nadmerne zastúpené na 
pracovných miestach tzv. bielych plášťov 
(zdravotná a sociálna starostlivosť), 
pričom oba tieto sektory boli v balíku 
opatrení Komisie v oblasti zamestnanosti 
na rok 2013 identifikované ako prioritné 
sektory, a zároveň Komisii pripomína, že 
týmto skutočnostiam treba venovať 
mimoriadnu pozornosť s cieľom prispieť 
k boju proti horizontálnej diskriminácii 
na trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce;

3. zdôrazňuje, že nesúlad medzi 
dosiahnutou úrovňou vzdelania žien a ich 
účasťou a postavením na trhu práce má 
negatívny vplyv na hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 

3. zdôrazňuje, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce; vyzýva členské 
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a postavením na trhu práce; štáty, aby ženám zaručili primerané 
sociálne zabezpečenie a aby zabezpečili 
lepšiu prístupnosť sociálnych služieb pre 
ženy, slobodné matky, pretože práve ony 
sú na trhu práce najzraniteľnejšie, 
pričom zdôrazňuje, že ženy sú viac
ohrozené chudobou a sociálnym 
vylúčením;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou 
úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce;

3. zdôrazňuje, že treba odstrániť nesúlad 
medzi dosiahnutou úrovňou vzdelania žien 
a ich účasťou a postavením na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby vo svojej novej 
stratégii pre rodovú rovnosť navrhla 
jasné opatrenia na efektívnejší boj proti 
sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku 
efektívnejšie; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že napriek tomu, že právo EÚ chráni 
jednotlivcov pred diskrimináciou 
v zamestnaní, 30 % transrodových 
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uchádzačov o zamestnanie čelilo pri 
hľadaní zamestnania diskriminácii 
a transrodové ženy boli s najväčšou 
pravdepodobnosťou osobami, ktoré boli 
vystavené v roku predchádzajúcom 
prieskum Agentúry pre základné práva 
o lesbičkách, homosexuáloch, 
bisexuáloch a transrodových osobách; 
poukazuje na to, že toto predstavuje 
porušenie Charty základných práv 
Európskej únie; vyzýva Európsku 
komisiu, aby pozorne monitorovala 
účinnosť vnútroštátnych orgánov 
zaoberajúcich sa sťažnosťami a postupov 
v kontexte vykonávania smerníc o rodovej 
rovnosti v súvislosti s rodovou identitou, 
rodovým vyjadrením a zmenou pohlavia; 
vyzýva Komisiu, aby členským štátom 
poskytla odborné znalosti o ďalších 
spôsoboch riešenia diskriminácie 
v zamestnaní na základe „sexuálnych 
charakteristík“; vyzýva Európsku 
komisiu, aby podporovala a nabádala 
členské štáty, a to aj pokiaľ ide 
o transrodové a intersexuálne osoby 
v kontexte odbornej prípravy v oblasti 
rozmanitosti, a spolupracovala so 
zamestnávateľmi na opatreniach na 
pracovisku a napríklad podporovala 
anonymné postupy prijímania 
zamestnancov; vyzýva členské štáty, aby 
využívali prostriedky z ESF na aktívne 
riešenie problému diskriminácie 
transrodových osôb v súlade s judikatúrou 
ESD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Yana Toom

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje nerovné a zraniteľné 
postavenie žien z radov menšín a žien 
prisťahovaleckého pôvodu, pokiaľ ide 
o ich prístup k vzdelávaniu a trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje dôležitosť štúdií v oblasti 
STEM (veda, technológia, strojárstvo, 
matematika), ako aj zapojenie žien do 
priemyselných odvetví vyznačujúcich sa 
vysokým rastom, ako sú výskum a vývoj, 
ako aj informačné a komunikačné 
technológie (IKT); zo štúdie o ženách 
pôsobiacich v odvetví IKT1 a, ktorú 
uverejnila Európska komisia v októbri 
2013, vyplýva, že umožniť väčšiemu počtu 
žien, aby vstúpili na digitálny trh práce, 
môže každoročne znamenať nárast HDP 
v EÚ o 9 miliárd EUR; zdôrazňuje, že 
takisto čelíme znepokojivému poklesu 
počtu absolventiek v oblasti IKT (v 
súčasnosti má len 29 z 1 000 absolventiek 
ukončené štúdium v oblasti IT alebo 
podobné štúdium);

__________________
1 a Štúdia Európskej komisie z októbra 
2013 s názvom Ženy pôsobiace v sektore 
IKT – http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-905_sk.htm.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že môžeme hovoriť 
o odpore k zamestnávaniu žien 
v súkromnom sektore a o závažnej 
diskriminácii v prospech mužských 
uchádzačov pri prijímaní zamestnancov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 40
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby vo svojej novej 
stratégii pre rodovú rovnosť navrhla 
jasné opatrenia na efektívnejší boj proti 
sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce;
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 

4. zdôrazňuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou účasti žien na trhu práce, 
ktorá by mala byť podporovaná 
investíciami do infraštruktúry v oblasti 
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podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

starostlivosti o deti, staršie a choré osoby;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že stálym problémom, ktorý 
treba riešiť, je nielen otvorená 
diskriminácia, ale aj pretrvávajúce 
stereotypné predstavy o mužskosti 
a ženskosti, ktoré udržiavajú a posilňujú 
nerovné mocenské vzťahy a štruktúry 
medzi ženami a mužmi; zdôrazňuje, že 
nerovné rozdelenie rodinných povinností je 
jedným z faktorov zapríčiňujúcich 
nerovné postavenie žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a rodinných povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami 
v oblasti starostlivosti o deti a staršie 
osoby, ako aj do tvorby právnych 
predpisov o rodičovskej dovolenke, čo by 
tak ženám, ako aj mužom umožnilo 
pracovať na plný pracovný úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Enrique Calvet Chambon



AM\1049534SK.doc 25/62 PE549.162v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
dosiahnutie pokroku smerom 
k spravodlivému a rovnocennému 
rozdeleniu týchto povinností si vyžaduje 
zmenu mentality, k čomu dôjde len vtedy, 
ak sa uskutočnia zmeny v oblasti 
vzdelávania, kultúry a práva; podčiarkuje, 
že zosúladenie pracovných a domácich 
povinností je kľúčovou podmienkou pre 
dosiahnutie rodovej rovnosti a mala byť 
podporovaná napríklad prostredníctvom 
využívania otcovskej alebo rodičovskej 
dovolenky, investíciami do infraštruktúry 
v oblasti starostlivosti, alebo podporou 
pružnejšej organizácie pracovného času;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 44
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je jedným z prvkov 
zhoršujúcich nerovné postavenie žien na 
trhu práce; podčiarkuje, že zosúladenie 
pracovného a rodinného života môže byť 
faktorom, ktorý prispeje k väčšej rodovej 
rovnosti tak v prípade otcov, ako aj 
matiek, hoci nezahŕňa všetky aspekty 
rodovej rovnosti; poukazuje na to, že 
jedným z riešení zameraných na lepšie 
zosúladenie by mohli byť lepšie investície
do infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
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pracovného času; a ďalšie podnecovanie mužov, aby sa 
podieľali na domácich prácach, a to
prostredníctvom právnych predpisov 
v oblasti rodičovskej a otcovskej 
dovolenky dostupnej pre oboch rodičov, 
ale so silnými stimulmi pre otcov 
a pružným pracovným časom; zdôrazňuje, 
že nerovnaké rozdelenie práce 
spočívajúcej v poskytovaní starostlivosti je 
podmienené aj predstavami spoločnosti 
o rodových roliach a že je dôležité takéto 
predstavy spochybňovať v záujme 
dosiahnutia spravodlivejšieho rozdelenia 
tak práce spočívajúcej v poskytovaní 
starostlivosti, ako aj platenej práce; 
vyzýva Komisiu, aby touto otázkou 
zaoberala v rámci novej stratégie pre 
rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že rodičia 
rodín, ktoré nežijú podľa klasických 
rodových vzorcov, naďalej čelia 
diskriminácii na pracovisku, a to okrem 
iného pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, 
dávky sociálneho zabezpečenia, prístup 
k dávkam pre ich deti, právo na opatrenia 
na zosúladenie pracovného a súkromného 
života na pracovisku a mzdové prvky 
súvisiace s rodinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti, 
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a podnecovaním mužov, aby sa podieľali
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

služieb starostlivosti o dieťa a služieb 
starostlivosti o dospelé osoby odkázané na 
opateru, do opatrení týkajúcich sa 
pružného pracovného času a primeraných 
opatrení v oblasti flexiistoty, ako aj
podnecovaním mužov, aby sa podieľali na 
domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 46
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času; 

44. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
európskych právnych predpisov v oblasti 
rodičovskej a otcovskej dovolenky 
a pružného pracovného času; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť 
a partnerské rozdelenie práce na jednej 
strane a povinností súvisiacich so 
starostlivosťou o rodinu na druhej strane,
čo by malo byť podporované investíciami 
do infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
upozorňuje na skutočnosť, že mnoho žien 
sa po tehotenstve nevráti späť do práce;
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti, do 
služieb pre domácnosti a stimulov na 
podnietenie mužov, aby sa podieľali na 
domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;



AM\1049534SK.doc 29/62 PE549.162v01-00

SK

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času; to isté sa vzťahuje aj na 
zosúladenie povinností týkajúcich sa 
práce a starostlivosti, keďže ešte stále sa 
o blízkych príbuzných starajú zväčša ženy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
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infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

mali by sa prijať ustanovenia s cieľom 
zvýšiť počet miest v strediskách 
starostlivosti o deti vo verejnom, ako aj 
súkromnom sektore a malo by sa 
zabezpečiť, aby otváracie hodiny boli 
v súlade s pracovným časom rodičov, aby 
sa tak páry nemuseli obávať o opateru 
a rozvoj svojich detí v čase, keď sú 
v práci;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti, a to 
najmä zabezpečením služieb výchovy detí 
od nultého roku života a služieb 
starostlivosti o staršie osoby a dospelé 
osoby odkázané na opateru 
prostredníctvom univerzálnych verejných 
služieb, ako aj podnecovaním mužov, aby 
sa podieľali na domácich prácach, 
prostredníctvom právnych predpisov 
v oblasti rodičovskej a otcovskej 
dovolenky a pružného pracovného času; 
tendencia by mala smerovať k vytvoreniu 
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rovnakej a neprenosnej otcovskej 
a materskej dovolenky v prípade 
narodenia a osvojenia detí, a to 
zvyšovaním dĺžky rodičovskej dovolenky, 
kým nebude rovnaká ako dĺžka materskej 
dovolenky; tým by sa znížila diskriminácia 
na pracovisku, ktorou ženy trpia, 
a zaručilo by sa právo otcov starať o svoje 
deti;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou 
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná:

a) investíciami do infraštruktúry v oblasti 
starostlivosti o deti, osoby so zdravotným 
postihnutím, staršie a choré osoby, keďže 
hlavnými osobami poskytujúcimi 
starostlivosť sú ženy a tieto neplatené 
povinnosti majú nepriaznivý vplyv na ich 
zamestnanie;

b) podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času,
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c) presadzovaním pozitívnych modelov 
opatrení na zabezpečenie rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom 
pre ženy aj mužov vo vzdelávacích 
materiáloch na školách na všetkých 
úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je príčinou
nerovného postavenia žien na trhu práce; 
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti 
a podnecovaním mužov, aby sa podieľali 
na domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie 
rodinných povinností je jedným zo zdrojov 
nerovného postavenia žien na trhu práce;
podčiarkuje, že zosúladenie pracovných 
a domácich povinností je kľúčovou 
podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by 
mala byť podporovaná investíciami do 
verejnej infraštruktúry v oblasti 
starostlivosti a univerzálnym 
poskytovaním verejných sociálnych 
služieb s osobitným dôrazom na výchovu 
detí od nultého roku života a služieb 
starostlivosti o dospelé osoby odkázané na 
opateru; zdôrazňuje potrebu motivovania 
mužov k tomu, aby sa podieľali na 
domácich prácach, prostredníctvom 
právnych predpisov v oblasti rodičovskej 
a otcovskej dovolenky a pružného 
pracovného času; zdôrazňuje, že otcovská 
a materská dovolenka v prípade 
narodenia a osvojenia dieťaťa by mala 
byť rovnaká a neprenosná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jana Žitňanská
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu uvoľnenia príliš 
rigidných pracovno-právnych vzťahov 
v dotknutých členských štátoch tak, aby 
došlo k spružneniu pracovného času 
a umožneniu slobodnejšej voľby žien pri 
zosúlaďovaní rodinného 
a pracovného života;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 55
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. navrhuje, aby sa v záujme 
výraznejšieho zapojenia mužov do 
rodinných povinností a žien do trhu práce 
stanovili minimálne podmienky a lehoty 
pre otcovskú dovolenku, ako európske 
odporúčania pre členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje, že pružný pracovný čas by 
mal byť voľbou zamestnanca a nemal by 
byť nanucovaný zamestnávateľom; 
odmieta flexibilitu a zmluvnú neistotu, 
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ktoré zamestnancom znemožňujú 
usporiadaný a stabilný rodinný život;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 57
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby investovali do 
kvalitných a cenovo dostupných zariadení 
starostlivosti o deti, chorých, zdravotne 
postihnuté osoby, osoby v pokročilom 
veku a o všetky ostatné osoby odkázané na 
starostlivosť druhých a aby zabezpečili 
fungovanie týchto zariadení s pružnými 
otváracími hodinami, ktoré umožnia plný 
pracovný úväzok, a aby tieto zariadenia 
boli dostupné čo možno najširšiemu počtu 
osôb v záujme zosúladenia ich 
pracovného, rodinného a osobného 
života; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili uznanie postavenia všetkých 
žien a mužov starajúcich sa o dieťa alebo 
inú osobu odkázanú na ich starostlivosť 
tým, že im bude vyplácaná dávka za 
starostlivosť o závislú osobu a že im budú 
priznané individuálne sociálne 
a dôchodkové práva; vyzýva sociálnych 
partnerov, aby predložili konkrétne 
iniciatívy na potvrdenie zručností 
nadobudnutých počas voľna súvisiaceho 
so starostlivosťou o závislú osobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Maria Arena, Edouard Martin
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Európsku komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli povinnú platenú 
otcovskú dovolenku v trvaní najmenej 
desiatich pracovných dní a uprednostnili 
legislatívne a iné opatrenia, ktoré 
umožnia mužom a najmä otcom, aby 
uplatňovali svoje právo na zosúladenie 
súkromného a pracovného života vrátane 
podpory neprenosnej rodičovskej 
dovolenky, ktorú budú môcť počas prvých 
rokov využívať rovnako muži i ženy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. je pravda, že infraštruktúra v oblasti 
starostlivosti a zákonom stanovená 
minimálna mzda boli vážne poškodené 
v dôsledku krízy a škrtov v poskytovaní 
sociálnych služieb v mnohých členských 
štátoch EÚ; pripomína, že Európsky fond
pre strategické investície (EFSI) môže 
zaručiť projekty v oblasti sociálnej 
infraštruktúry; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. Vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stiahnutím návrhu smernice o materskej 
dovolenke v Rade, v ktorom bola okrem 
iného stanovená záruka 20 týždňov 
materskej dovolenky a dvoch týždňov plne 
platenej otcovskej dovolenky a ktorý 
stanovoval ochranu pracujúcich matiek 
po návrate do práce; to podkopáva 
konsenzus o posilnení práv rodín 
a pracujúcich matiek;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva členské štáty, aby zachovali 
svoje materské dávky, aby prijali 
opatrenia proti nespravodlivému 
prepúšťaniu zamestnancov počas 
tehotenstva a aby chránili ženy a mužov 
s povinnosťami v oblasti opatery pred 
nespravodlivým prepustením; vyzýva tiež 
Radu, aby urýchlila prijatie smernice 
o zavedení opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po 
pôrode alebo dojčiacich pracovníčok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Maria Arena
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Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. takisto sa domnieva, že je naliehavo 
potrebná spoločná pozícia Rady týkajúca 
sa revízie smernice o vykonávaní opatrení 
na podporu zlepšenia ochrany zdravia 
tehotných pracovníčok a pracovníčok 
krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok a ich bezpečnosti pri práci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že bez európskych 
právnych predpisov o otcovskej dovolenke, 
pozmeňujúcich návrhov o materskej 
dovolenke a bez posilnenia verejných 
služieb, ktoré podporujú začleňovanie žien 
do trhu práce, EÚ nebude schopná 
reagovať na demografickú krízu, 
v dôsledku ktorej do roku 2040 vznikne 
deficit pracovnej sily vo výške 24 
miliónov; zdôrazňuje, že zvýšenie miery 
zamestnanosti žien na úroveň 
zamestnanosti mužov by zredukovalo 
deficit v oblasti pracovnej sily na 3 
milióny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Zdzisław Krasnodębski
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré 
sú založené na uplatňovaní hľadiska 
rodovej rovnosti;

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich rozdiel v odmeňovaní žien 
a mužov, rozdiel v dôchodkoch a nízky 
príjem domácností, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 65
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré 
sú založené na uplatňovaní hľadiska 
rodovej rovnosti; 

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík, 
ktoré podporujú medzigeneračnú 
solidaritu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 66
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom niekoľkých
faktorov zahŕňajúcich rozdiel 
v odmeňovaní žien a mužov, rozdiel 
v dôchodkoch, povinnosti spojené so 
starostlivosťou a s tým súvisiace 
prerušenia kariéry, nedostatočná podpora 
a daňové systémy ovplyvňujúce
domácnosti, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka; zdôrazňuje, že 
viacnásobná diskriminácia, ktorej sú ženy 
vystavené okrem iného z dôvodu svojej 
rodovej identity, rodového vyjadrenia 
a pohlavných znakov, prispieva 
k feminizácii chudoby; zdôrazňuje, že 
zníženie úrovne chudoby o 20 miliónov do 
roku 2020 možno dosiahnuť len pomocou 
politík zameraných na boj proti chudobe, 
ktoré sú založené na uplatňovaní hľadiska 
rodovej rovnosti a podporované formou 
opatrení zameraných na boj proti chudobe 
žien; v tejto súvislosti zdôrazňuje okrem 
iného význam posúdenia rodového vplyvu 
systémov sociálneho zabezpečenia, 
zdaňovania, systému sociálnych dávok 
a modelov pracovného času, ako aj 
význam reagovania na znevýhodňovanie 
žien v podobe politických zmien; so 
zreteľom na znižovanie chudoby medzi 
ženami pripomína význam dôsledného 
uplatňovania antidiskriminačných 
právnych predpisov, zohľadňujúc 
diskrimináciu z dôvodu príslušnosti 
k dvom alebo viacerým skupinám;

Or. en



PE549.162v01-00 40/62 AM\1049534SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (16,4 
%), rozdiel v dôchodkoch (39 %) 
a chudobu v domácnostiach, v ktorých je 
hlavnou živiteľkou slobodná matka, a že 
zníženie úrovne chudoby o 20 miliónov do 
roku 2020 možno dosiahnuť pomocou 
politík zameraných na boj proti chudobe, 
ktoré sú založené na uplatňovaní hľadiska 
rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka alebo matka
vychovávajúca dieťa so zdravotným 
postihnutím, a že zníženie úrovne chudoby 
o 20 miliónov do roku 2020 možno 
dosiahnuť pomocou politík zameraných na 
boj proti chudobe a pomocou akčných 
programov, ktoré venujú mimoriadnu 
pozornosť ženám, ktoré sú znevýhodnené, 
majú zdravotné postihnutie alebo 
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vychovávajú dieťa so zdravotným 
postihnutím a ktoré sú založené na 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 69
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti; ;

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rodové nerovnosti v kariérnom postupe, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
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v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti diskriminácii 
a chudobe, ktoré sú založené na 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti; 

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
skutočnosť, že ženy sú často 
zamestnávané na základe neštandardných 
zmlúv (ako je zmluva na nedobrovoľný 
čiastočný úväzok, na dočasné či 
prechodné zamestnanie, alebo pracovný 
čas „skrátený na nulu”) a absenciu 
štatútu sociálneho zabezpečenia pre 
partnerov pomáhajúcich samostatne 
zárobkovo činným pracovníkom, čo vedie
k rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdielu v dôchodkoch a chudobe
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti; zdôrazňuje, že aj v prípade zmlúv 
rovnakého druhu pretrvávajú rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov a že riadna 
implementácia smernice proti 
diskriminácii v povolaní ma kľúčový 
význam pre vyriešenie tohto problému;
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Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti; konštatuje, že predovšetkým 
staršie ženy sú vystavené vysokej miere 
chudoby, pretože mnohé z nich 
nepracovali mimo svojej domácnosti 
dostatočne dlho na to, aby mohli poberať 
dôstojný dôchodok; preto je nevyhnutné 
zvýšiť počet nepríspevkových dôchodkov;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 

5. kladie dôraz na to, že feminizácia 
chudoby je výsledkom faktorov 
zahŕňajúcich prerušenie kariéry žien, 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdiel v dôchodkoch a chudobu 
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v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 možno dosiahnuť pomocou politík 
zameraných na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

v domácnostiach, v ktorých je hlavnou 
živiteľkou slobodná matka, a že zníženie 
úrovne chudoby o 20 miliónov do roku 
2020 si vyžaduje zmenu prístupu žien na 
trhy práce spolu s podpornými politikami 
zameranými na boj proti chudobe, ktoré sú 
založené na uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Jana Žitňanská

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. kladie tiež dôraz na potrebu vytvárania 
pružných režimov rodičovských 
dovoleniek v prvých rokoch výchovy 
dieťaťa tak, aby sa posilňovali možnosti 
individuálnej voľby 
pri zlaďovaní rodinného a pracovného 
života;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 75
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že úsporné opatrenia 
v južnej Európe v nadmernej miere 
postihli ženy, ktoré sa musia vyrovnať so 
stratou príjmu a výhod, pričom im 
kľúčové povinnosti spojené so 
starostlivosťou nedovoľujú opustiť 
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región; zdôrazňuje, že nová stratégia 
v oblasti rodovej rovnosti musí riešiť 
negatívny vplyv úsporných opatrení na 
ženy v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že rozdiely v odmeňovaní 
žien a mužov vyplývajú z nedostatočnej 
účasti žien na trhu práce, vertikálnej 
a horizontálnej segregácie, ako aj 
skutočnosť, že v odvetviach, v ktorých sú 
ženy nadmerne zastúpené, sú často nižšie 
platy; Zdôrazňuje, že je potrebné 
monitorovať rozdiely v odmeňovaní žien 
a mužov vo verejnom aj v súkromnom 
sektore a že je potrebná transparentnosť 
pri uznávaní rozdielov medzi pohlaviami 
v odmeňovaní na pracoviskách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že napriek tomu, že ženy 
počas materskej dovolenky pracujú, 
získavajú iné kompetencie ako sú 
kompetencie vyžadované trhom práce, čo 
potvrdzuje výskum kompetencií dospelých 
PIAAC (Program medzinárodného 
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hodnotenia kompetencií dospelých), a táto 
skutočnosť napokon vedie k ich 
znevýhodneniu; preto je potrebné 
zamerať pozornosť na proces prechodu 
osôb po materskej alebo rodičovskej 
dovolenke do pracovného procesu 
pomocou flexibilných pracovných 
úväzkov, umožnenia práca z domova 
a podpory obnovovania pracovných 
zručností formou odborného vzdelávania 
a kurzov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 78
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta zmenu vyvážených dôkazov 
v smernici 2006/54/ES v prospech žien,
o ktorých sa v súdnom konaní 
predpokladá, že sú obeťami diskriminácie 
na základe sexuálnej orientácie, ale chce 
zdôrazniť, že toto ustanovenie nebude 
účinné, pokiaľ sa nebude uznávať právo 
žien na prístup k informáciám, ktoré 
vlastnia zamestnávatelia, ako navrhla 
Európska komisia v súvislosti so 
smernicou 97/80/ES, pokiaľ ide 
o vyváženosť dôkazov v prípadoch 
diskriminácie na základe sexuálnej 
orientácie, čo však napokon nebolo 
prijaté;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje povinnosť Komisie prijať 
všetky opatrenia, ktoré by mohli pomôcť 
prelomiť patovú situáciu v Rade, pokiaľ 
ide o právne predpisy EÚ, ktoré riešia 
transparentnejšie a vyváženejšie 
zastúpenie mužov a žien pri prijímaní 
pracovníkov na rozhodovacie pozície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície s cieľom bojovať proti fenoménu 
skleného stropu, ktorý sa vyskytuje vo 
väčšine členských štátov EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Biljana Borzan

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje potrebu aktívnych opatrení 
na transparentnejšie a rodovo 
vyváženejšie prijímanie pracovníkov na 
rozhodovacie pozície;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
na základe identických a objektívnych 
kritérií pri prijímaní pracovníkov na 
rozhodovacie pozície;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje, že je potrebné, aby stratégia 
EÚ v oblasti rodovej rovnosti na obdobie 
po roku 2015 podporovala rovnaké 
zastúpenie žien a mužov vo všetkých 
aspektoch rozhodovacieho procesu, a to aj 
v rámci inštitúcií EÚ; domnieva sa, že táto 
stratégia by mala zahŕňať zodpovedajúci 
akčný plán; zdôrazňuje potrebu väčšej
transparentnosti a vyváženejšieho 
zastúpenia mužov a žien aj pri prijímaní 
pracovníkov na rozhodovacie pozície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. poukazuje na skutočnosť, že len 33 % 
vedúcich a manažérskych pozícií 
v podnikoch zastávajú ženy a zdôrazňuje 
potrebu transparentnosti a vyváženejšieho 
zastúpenia mužov a žien pri prijímaní 
pracovníkov na rozhodovacie pozície;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 85
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície; vyzýva aj Radu, aby urýchlila 
prijatie smernice o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze a súvisiacich 
opatreniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
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a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície; zároveň sa domnieva, že je 
naliehavo potrebné, aby Parlament 
a Rada dospeli k dohode týkajúcej sa 
prítomnosti žien vo výboroch spoločností 
kótovaných na burze; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Jana Žitňanská

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na 
rozhodovacie pozície;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri obsadzovaní rozhodovacích pozícií, 
ako aj potrebu klásť dôraz na skvalitnenie 
pracovných podmienok v nízkopríjmových 
sektoroch, kde sú ženy nadmerne 
zastúpené;

Or. sk

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície, a to nielen v rámci 
podnikateľského sektora, ale aj 
v politických inštitúciách a na vedúcich 
pozíciách vysokoškolského vzdelávania;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 89
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 
pozície;

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti 
a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien 
pri vymenúvaní pracovníkov do 
rozhodovacích pozícií, a to tak 
v hospodárstve, ako aj v politike;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 90
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ďalej zdôrazňuje potrebu prísnejších 
predpisov o diskrimináciu žien na 
pracovisku a prísnejších sankcií voči 
zamestnávateľom, ktorí diskriminujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva, že treba zaviesť iniciatívy 
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a opatrenia, najmä v oblasti vzdelávania, 
vrátane vysokoškolského vzdelávania, na 
boj proti stereotypnému pohľadu na 
zamestnanosť žien, podporu podnikania 
žien, kariéry žien v oblasti vedy a IKT, čo 
by mohlo značne podnietiť hospodársky 
rast a konkurencieschopnosť Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam podpory 
zamestnávania žien a zabezpečenia lepšej 
sociálnej ochrany žien – podnikateliek;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 93
Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
využívali nástroje ustanovené v novej 
smernici o verejnom obstarávaní 
prostredníctvom rodovej rovnosti vo 
vrcholových orgánoch spoločností ako 
výberové kritérium pri obstarávaní za 
účasti spoločností kótovaných na burze;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. podporuje zavedenie rodových kvót na 
členov správnych rád podnikoch, ktorí 
nemajú výkonné funkcie, transparentných 
postupov ich vymenovávania, nabáda 
verejný a súkromný sektor, aby 
naplánovali dobrovoľné systémy na 
podporu žien na manažérskych pozíciách, 
a vyzýva Európsku radu, aby po prvom 
čítaní v Európskom parlamente konečne 
prijala spoločnú pozíciu k smernici 
o ženách vo vrcholových orgánoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň 
nelegálnej práce, ktorá má negatívny 
vplyv na sociálne zabezpečenie žien 
a úrovne HDP v EÚ; vyzýva na vytvorenie 
stimulov pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, aby prešli z neformálnej 
do formálnej ekonomiky.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 96
Maria Arena, Edouard Martin
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá sa týka veľkej časti ženského 
obyvateľstva, najmä žien v domácom 
zamestnaní, a ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; zároveň sa domnieva, že je v tejto 
súvislosti dôležité, aby sa od všetkých 
členských štátov vyžadovala účasť na 
všetkých budúcich činnostiach európskej 
platformy s cieľom posilniť spoluprácu 
v oblasti prevencie nelegálnej práce 
a odrádzania od nej;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na účinné uplatňovanie 
sankcií v prípade zamestnávateľov 
pôsobiacich v neformálnej ekonomike.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorú vykonávajú ženy a ktorá má 
negatívny vplyv na príjem, sociálne 
zabezpečenie a sociálnu ochranu žien, 
ako aj zlý vplyv na úrovne HDP v EÚ; 
vyzýva na vytvorenie politických opatrení 
ponúkajúcich stimuly pre
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky; zdôrazňuje predovšetkým 
potrebu zaoberať sa problematikou práce 
v domácnostiach, ktorú väčšinou 
vykonávajú ženy a ktorá je osobitnou 
výzvou, keďže ide o činnosť v rámci 
neformálneho sektora, ktorá je izolovaná 
a vo svojej podstate neviditeľná, čo si 
vyžaduje vypracovanie osobitne 
prispôsobených opatrení na účinné 
vyriešenie týchto otázok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ, zabraňuje možnosti celoživotného 
vzdelávania, oslabuje zavedené sociálne 
normy v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci a znižuje úrovne 
HDP v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov 
pre zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 100
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky. konštatuje, že v tejto súvislosti 
je hlavnou hybnou silou vytvorenie 
európskej platformy na posilnenie 
spolupráce v oblasti prevencie nelegálnej 
práce a odrádzania od nej; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce a fiktívnej samostatne zárobkovej 
činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 102
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na úrovne 
HDP v EÚ a na sociálne zabezpečenie 
žien, najmä v odvetviach, v ktorých 
pracujú prevažne ženy, ako je práca 
v súkromných domácnostiach –
upratovacie služby, opatrovanie detí alebo 
starostlivosť o staršie osoby, alebo osoby 
so zdravotným postihnutím; vyzýva na 
vytvorenie stimulov pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, aby sa tak zlepšil prechod
z neformálnej do formálnej ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorú možno zvyčajne pozorovať 
u žien, ktoré pracujú z domova, aby tak 
prispeli k rodinnému príjmu; navyše 
zdôrazňuje, že vysoká úroveň nelegálnej
práce má negatívny vplyv na sociálne 
zabezpečenie žien a úrovne HDP v EÚ, 
zatiaľ čo niektorým zamestnávateľom to 
uľahčuje vyhýbať sa plateniu daní 
a povinných odvodov; vyzýva na 
vytvorenie stimulov pre zamestnávateľov 
a zamestnancov, aby prešli z neformálnej 
do formálnej ekonomiky.
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. boj proti daňovým podvodom – najmä 
zo strany veľkých spoločností s najväčším 
hospodárskym vplyvom – má kľúčový 
význam pre financovanie predĺženia 
otcovskej dovolenky a verejných služieb 
nevyhnutných na podporu začleňovania 
žien do trhu práce za podmienok rovnosti 
žien a mužov; okrem toho má vysoká 
úroveň nelegálnej práce negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 105
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky.

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej 
práce, ktorá má negatívny vplyv na 
sociálne zabezpečenie žien a úrovne HDP 
v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby 
prešli z neformálnej do formálnej 
ekonomiky. trvá na tom, aby sa otázky 
nelegálnej práce, ktorá má nepriaznivý 
vplyv na sociálne zabezpečenie žien, ako 
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jeden z bodov s najvyššou prioritou 
zahrnuli do pracovného programu 
budúcej európskej platformy na boj proti 
nelegálnej práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu uznať potenciál 
verejného obstarávania ako nástroja na 
posilnenie politiky sociálneho začlenenia, 
zastáva názor, že verejné obstarávanie by 
sa malo využívať ako nástroj na 
zlepšovanie rodovej rovnosti, pričom sa 
v náležitých prípadoch zváži možnosť 
stanoviť požiadavky na nediskrimináciu 
a rodovú rovnosť ako kritériá zmlúv 
o verejnom obstarávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie 
v boji proti nelegálnej a neistej práci 
vrátane tzv. drobných zamestnaní 
a falošnej práce na čiastočný pracovný 
úväzok a aby zabezpečili primeranú 
sociálnu ochranu pre všetkých 
pracovníkov; okrem toho vyjadruje 
poľutovanie nad prípadmi zneužívania 
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neštandardných pracovných zmlúv 
s cieľom vyhnúť sa záväzku plniť si 
povinnosti v oblasti zamestnávania 
a sociálnej ochrany;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že obete nelegálnej práce 
sú väčšinou ženy, čo nie je vždy výsledkom 
ich rozhodnutia; požaduje komplexnú 
politiku zameranú na zamestnávateľov, 
ktorí zamestnávajú ženy v nelegálnom 
pracovnom pomere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. keďže zloženie rodín a vymedzenie 
pojmu rodiny sa v priebehu času menia, 
odporúča okrem toho komplexnejšie 
pracovné právne predpisy, pokiaľ ide 
o rodiny jedného rodiča a rodičovské 
práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb;

Or. en



AM\1049534SK.doc 61/62 PE549.162v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia má v úmysle stiahnuť návrh 
smernice o materskej dovolenke, čím sa 
oddiali vytvorenie harmonizovaného 
právneho rámca a rámca dobrých 
životných podmienok;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 111
Maria Arena, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že politiky a nástroje 
zamerané na riešenie nezamestnanosti 
mladých ľudí, ako napríklad záruka pre 
mladých a iniciatíva na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, by mali 
uspokojovať osobitné potreby mladých 
mužov a žien s cieľom umožniť im prístup 
na trh práce; a konštatuje, že podiel 
mladých žien, ktoré nemajú zamestnanie, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy (NEET), je vyšší ako 
podiel mužov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Miapetra Kumpula-Natri
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Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. potvrdzuje, že rovnaké zastúpenie žien 
vo vrcholových orgánoch spoločností a na 
rozhodovacích pozíciách v členských 
štátoch sa nezvýšilo dostatočne na 
dobrovoľnej báze, preto by sa 
uplatňovanie kvót malo považovať za 
najúčinnejšie dočasné riešenie, ako 
zabezpečiť rovnaké zastúpenie oboch 
pohlaví.

Or. en


