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30. 9. 2015 A8-0213/3 

Pozměňovací návrh  3 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 

2014/2160(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 27 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. upozorňuje na to, že je nutné posílit 

veřejné mechanismy v oblasti inspekce 

práce a přijmout metody pro měření 

hodnoty práce, například tím, že by se 

přesně zjistilo, ve kterých zaměstnáních je 

nízký plat a zaměstnanci jsou především 

ženy, což tedy představuje formu nepřímé 

mzdové diskriminace;  

27. upozorňuje na to, že je nutné posílit 

veřejné mechanismy v oblasti inspekce 

práce a přijmout metody pro měření 

hodnoty práce, například tím, že by se 

přesně zjistilo, ve kterých zaměstnáních je 

nízký plat a zaměstnanci jsou především 

ženy, což tedy představuje formu nepřímé 

mzdové diskriminace; poukazuje na 

potřebu ukládat tvrdé a účinné sankce za 

účelem odradit zaměstnavatele od 

porušování zákona; 

Or. en 
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30. 9. 2015 A8-0213/4 

Pozměňovací návrh  4 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 
Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Kostas Chrysogonos 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 

2014/2160(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 29 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. zdůrazňuje, že jednou z novinek 

zavedených přepracovaným zněním 

směrnice je odkaz na sladění profesního, 

soukromého a rodinného života; vyzývá 

Komisi, aby po konzultaci s členskými 

státy a sociálními partnery (odbory 

a zaměstnavateli) vypracovala konkrétní 

opatření na zajištění větších práv mužů 

a žen v této oblasti; zdůrazňuje, že v tomto 

ohledu je obzvláště potřebný rozvoj 

veřejných zařízení péče o děti, který by 

probíhal v souladu s barcelonskými cíli; 

29. zdůrazňuje, že jednou z novinek 

zavedených přepracovaným zněním 

směrnice je odkaz na sladění profesního, 

soukromého a rodinného života; poukazuje 

na stále častější praktiku pružných 

pracovních hodin, zejména k povzbuzení 

přizpůsobivosti, hodinových kont, 

víkendové práce a jiných uspořádání 

pracovní doby, což vede k pracovní době, 

která je neustále nepravidelná a 

nepředvídatelná, přehnaně dlouhá, a tak 

poškozuje nebo úplně brání skloubení 

pracovního a rodinného života; vyzývá 

Komisi, aby po konzultaci s členskými 

státy a sociálními partnery (odbory 

a zaměstnavateli) vypracovala konkrétní 

opatření na zajištění větších práv mužů 

a žen v této oblasti; zdůrazňuje, že v tomto 

ohledu je obzvláště potřebný rozvoj 

veřejných zařízení péče o děti,což umožní 

zajistit skutečné skloubení pracovního a 

rodinného života;  

Or. en 

 

 


