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13.1.2021 A9-0234/2

Pozměňovací návrh 2
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby při každém 
přezkumu dodržela závazky pracovního 
programu pro rok 2020 a včas předložila 
návrh závazných opatření v oblasti 
transparentnosti odměňování, strategii EU 
v oblasti práv obětí, rámec EU pro 
strategie pro rovnost a začleňování Romů 
po roce 2020, novou strategii EU pro 
vymýcení obchodu s lidmi a akční plán 
EU pro rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen ve vnějších vztazích na 
období 2021–2025;

6. vyzývá Komisi, aby při každém 
přezkumu dodržela závazky pracovního 
programu pro rok 2020 a předložila návrh 
závazných opatření v oblasti 
transparentnosti odměňování, strategii EU 
v oblasti práv obětí a novou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi; vyjadřuje 
politování nad tím, že návrh závazných 
opatření v oblasti transparentnosti 
odměňování nebyl předložen v roce 2020, 
jak bylo plánováno;
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13.1.2021 A9-0234/3

Pozměňovací návrh 3
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je znepokojen tím, že v právu EU 
neexistuje výslovný zákaz diskriminace na 
základě pohlavní identity dané osoby a 
jejího vyjádření; poukazuje na přetrvávající 
diskriminaci, obtěžování a vyloučení osob 
LGBTIQ+ z trhu práce; připomíná své 
usnesení ze dne 14. února 2019 o 
budoucnosti seznamu opatření týkajících se 
osob LGBTI37 a ze dne 18. prosince 2019 o 
veřejné diskriminaci osob LGBTI a 
nenávistných projevech vůči nim38; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve přijala strategický 
rámec pro rovnost osob LGBTIQ+ s cílem 
navázat na seznam opatření EU týkající se 
osob LGBTI na období 2016–2019 a aby 
do něj zahrnula zvláštní opatření pro boj 
proti diskriminaci na pracovišti na základě 
sexuální orientace, pohlavní identity, 
vyjádření pohlavní identity a pohlavních 
znaků;

____________________

37 Přijaté texty, P8_TA(2019)0129.
38 Přijaté texty, P8_TA(2019)0101.

29. je znepokojen tím, že v právu EU 
neexistuje výslovný zákaz diskriminace na 
základě pohlavní identity dané osoby a 
jejího vyjádření; poukazuje na přetrvávající 
diskriminaci, obtěžování a vyloučení osob 
LGBTIQ+ z trhu práce; připomíná své 
usnesení ze dne 14. února 2019 o 
budoucnosti seznamu opatření týkajících se 
osob LGBTI37 a ze dne 18. prosince 2019 o 
veřejné diskriminaci osob LGBTI a 
nenávistných projevech vůči nim38; vítá 
přijetí první strategie pro osoby LGBTI+ v 
historii s cílem navázat na seznam opatření 
EU týkajících se osob LGBTI na období 
2016–2019 a zahrnout zvláštní opatření 
pro boj proti diskriminaci na pracovišti na 
základě sexuální orientace, pohlavní 
identity, vyjádření pohlavní identity a 
pohlavních znaků;

____________________

37 Přijaté texty, P8_TA(2019)0129.
38 Přijaté texty, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Pozměňovací návrh 4
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. v této souvislosti žádá Komisi, aby 
vypracovala směrnici o boji proti 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování v EU, neboť obchodování s 
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 
představuje nejrozšířenější formu 
obchodování s lidmi;

vypouští se

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Pozměňovací návrh 5
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření pro 
transparentní odměňování, která mohou být 
užitečným nástrojem pro odhalování 
nedostatků a diskriminace v témže odvětví 
a pro překlenutí rozdílů v platech mužů a 
žen; zdůrazňuje v tomto ohledu význam 
plné spolupráce a zapojení sociálních 
partnerů a všech zúčastněných stran 
v souladu s vnitrostátními postupy a 
zvyklostmi; poukazuje však na to, že stále 
je třeba vyřešit otázku stejného 
odměňování mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích, aby se pokryly rozdíly v 
odměňování za rovnocennou práci na 
genderově segregovaném trhu práce, 
protože v některých odvětvích, v nichž jsou 
většinou zaměstnány ženy, jako je 
ošetřovatelství, pečovatelství, maloobchod, 
prodej a vzdělávání, jsou vypláceny nižší 
mzdy ve srovnání například s výrobními 
odvětvími nebo technickými povoláními, 
jimž dominují muži; důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejného odměňování 
mužů a žen za rovnocennou práci, kterou 
lze definovat takto: „práce se považuje za 
rovnocennou, pokud po porovnání dvou 
skupin pracovníků, které nebyly vytvořeny 
nahodile, a s přihlédnutím k faktorům, jako 
jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřená pracovníkům a 
fyzická nebo duševní náročnost práce, je 

53. vítá závazek Komise předložit 
závazná opatření pro transparentní 
odměňování, která mohou být užitečným 
nástrojem pro odhalování nedostatků a 
diskriminace v témže odvětví a pro 
překlenutí rozdílů v platech mužů a žen; 
vyjadřuje však politování nad zpožděním 
při zveřejnění tohoto návrhu a žádá 
Komisi, aby jej předložila co nejdříve; 
zdůrazňuje v tomto ohledu význam plné 
spolupráce a zapojení sociálních partnerů a 
všech zúčastněných stran v souladu 
s vnitrostátními postupy a zvyklostmi; 
poukazuje však na to, že stále je třeba 
vyřešit otázku stejného odměňování mužů 
a žen za stejnou nebo rovnocennou práci v 
různých profesních odvětvích, aby se 
pokryly rozdíly v odměňování za 
rovnocennou práci na genderově 
segregovaném trhu práce, protože 
v některých odvětvích, v nichž jsou 
většinou zaměstnány ženy, jako je 
ošetřovatelství, pečovatelství, maloobchod, 
prodej a vzdělávání, jsou vypláceny nižší 
mzdy ve srovnání například s výrobními 
odvětvími nebo technickými povoláními, 
jimž dominují muži; důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejného odměňování 
mužů a žen za rovnocennou práci, kterou 
lze definovat takto: „práce se považuje za 
rovnocennou, pokud po porovnání dvou 
skupin pracovníků, které nebyly vytvořeny 
nahodile, a s přihlédnutím k faktorům, jako 
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odvedená práce srovnatelná“; poukazuje na 
to, že za tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřená pracovníkům a 
fyzická nebo duševní náročnost práce, je 
odvedená práce srovnatelná“; poukazuje na 
to, že za tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;
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13.1.2021 A9-0234/6

Pozměňovací návrh 6
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 97

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

97. zdůrazňuje, že reakce na epidemii 
způsobenou onemocněním COVID-19 by 
mohla být využita k vytvoření dodatečných 
rozpočtových zdrojů, které by členské státy 
mohly uvolnit na podporu obětí násilí; 

97. zdůrazňuje, že reakce na epidemii 
způsobenou onemocněním COVID-19 by 
měla být využita k vytvoření dodatečných 
rozpočtových zdrojů, které by členské státy 
mohly uvolnit na podporu obětí násilí; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Pozměňovací návrh 7
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly v 
rámci příštího VFR, obzvláště v plánu 
Next Generation EU, navýšeny zdroje 
dostupné pro programy EU, které se věnují 
podpoře genderové rovnosti a práv žen, a 
žádá Komisi, aby zajistila, že součástí 
revidovaného návrhu příštího VFR bude 
ustanovení týkající se průřezového 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
úsilí o uplatňování genderového 
rozpočtování jako nedílné součásti 
rozpočtového procesu ve všech jeho fázích 
a rozpočtových položkách a aby vytvořila 
samostatné rozpočtové položky určené pro 
cílená opatření; zdůrazňuje, že by v 
souvislosti s každým novým opatřením, 
mechanismem nebo strategií mělo být 
vypracováno posouzení genderového 
dopadu; v této souvislosti vyzývá Komisi a 
Radu, aby investovaly do odvětví 
pečovatelských služeb a přijaly Evropskou 
dohodu v oblasti péče, která by doplňovala 
Zelenou dohodu pro Evropu;

100. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
navýšeny zdroje dostupné pro programy 
EU, které se věnují podpoře genderové 
rovnosti a práv žen; vyzývá Komisi, aby 
zintenzivnila úsilí o uplatňování 
genderového rozpočtování jako nedílné 
součásti rozpočtového procesu ve všech 
jeho fázích a rozpočtových položkách a 
aby vytvořila samostatné rozpočtové 
položky určené pro cílená opatření; 
zdůrazňuje, že by v souvislosti s každým 
novým opatřením, mechanismem nebo 
strategií mělo být vypracováno posouzení 
genderového dopadu; v této souvislosti 
vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly do 
odvětví pečovatelských služeb a přijaly 
Evropskou dohodu v oblasti péče, která by 
doplňovala Zelenou dohodu pro Evropu; 
vítá skutečnost, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů bude ve VFR poprvé 
v historii horizontální prioritou a bude 
doprovázeno důkladným posouzením 
dopadů na rovnost žen a mužů a 
monitorováním programů;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Pozměňovací návrh 8
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. připomíná své usnesení ze dne 12. 
února 2019 o nutnosti posílit strategický 
rámec EU pro národní strategie pro 
začleňování Romů42 na období po roce 
2020, v němž se uvádí, že ve většině 
členských států se nikterak nezlepšil 
přístup k zaměstnání, že panují vážné 
obavy v souvislosti s bydlením a že v 
odstraňování chudoby bylo dosaženo jen 
nepatrného pokroku a že je zapotřebí silný 
genderový rozměr v rámci EU; je 
znepokojen verbálními projevy nenávisti 
proti Romům v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a dodatečnými omezeními, 
která některé členské státy zavedly s cílem 
zavést karanténu v romských komunitách, 
a obává se negativních důsledků pro 
nejohroženější skupiny mezi Romy, jako 
jsou dívky, mladé ženy, starší ženy, osoby 
se zdravotním postižením nebo osoby 
LGBTIQ+; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
co nejdříve přijala strategický rámec EU 
pro rovnost a začlenění Romů, aby 
analyzovala dopad koronaviru na romské 
komunity a aby přijala opatření s cílem 
zabránit tomu, aby sílily protiromské 
nálady;

____________________

42 Přijaté texty, P8_TA(2019)0075.

117. připomíná své usnesení ze dne 12. 
února 2019 o nutnosti posílit strategický 
rámec EU pro národní strategie pro 
začleňování Romů42 na období po roce 
2020, v němž se uvádí, že ve většině 
členských států se nikterak nezlepšil 
přístup k zaměstnání, že panují vážné 
obavy v souvislosti s bydlením a že v 
odstraňování chudoby bylo dosaženo jen 
nepatrného pokroku a že je zapotřebí silný 
genderový rozměr v rámci EU; je 
znepokojen verbálními projevy nenávisti 
proti Romům v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a dodatečnými omezeními, 
která některé členské státy zavedly s cílem 
zavést karanténu v romských komunitách, 
a obává se negativních důsledků pro 
nejohroženější skupiny mezi Romy, jako 
jsou dívky, mladé ženy, starší ženy, osoby 
se zdravotním postižením nebo osoby 
LGBTIQ+; vítá přijetí strategického 
rámce EU pro rovnost a začlenění Romů, 
jenž umožňuje analyzovat dopad 
koronaviru na romské komunity a přijmout 
opatření s cílem zabránit tomu, aby sílily 
protiromské nálady;

____________________

42 Přijaté texty, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Pozměňovací návrh 9
Maria Noichl

Zpráva A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Návrh usnesení
Bod 122

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

122. žádá Komisi, aby urychleně přijala 
nový akční plán pro rovnost žen a mužů III 
(GAPIII), který bude vycházet ze 
stávajícího plána GAPII, tak aby jeho 
provádění mohlo být zahájeno v roce 
2021, neboť se jedná o klíčový nástroj pro 
podporu rovnosti žen a mužů a posílení 
postavení žen a dívek v rámci vnějších 
vztahů; zdůrazňuje, že tento dokument 
musí mít podobu sdělení a musí jej 
doprovázet jasné, měřitelné a časově 
vymezené ukazatele, včetně rozdělení úloh 
a odpovědnosti mezi různé aktéry; vyzývá k 
tomu, aby nový akční plán zachoval cíl 85 
% pro všechny nové programy týkající se 
příspěvku k rovnosti žen a mužů, a 
stanovil nový 20 % cíl pro programy, jenž 
zajistí, aby dosažení rovnosti žen a mužů 
bylo jedním z jejich hlavních cílů; 
požaduje, aby v souladu s výše uvedeným 
nový nástroj pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci stanovil za 
prioritní cíl rovnost žen a mužů a práva žen 
ve všech zeměpisných a tematických 
programech; vítá, že v institucionální 
kultuře útvarů Komise a Evropské služby 
pro vnější činnost došlo k posunu s cílem 
účinněji plnit závazky EU týkající se práv 
žen a rovnosti žen a mužů;

122. vítá nový akční plán pro rovnost 
žen a mužů III (GAPIII) coby klíčový 
nástroj pro podporu rovnosti žen a mužů a 
posílení postavení žen a dívek v rámci 
vnějších vztahů; zdůrazňuje, že tento 
dokument musí být doprovázen jasnými, 
měřitelnými a časově vymezenými 
ukazateli, včetně rozdělení úloh a 
odpovědnosti mezi různé aktéry; vítá 
skutečnost, že nový akční plán zachovává 
cíl, aby 85 % všech nových programů 
přispívalo k rovnosti žen a mužů; 
vyjadřuje politování nad tím, že nebyl 
stanoven nový cíl, aby 20 % programů 
mělo dosažení rovnosti žen a mužů jako 
hlavní cíl; požaduje, aby v souladu s výše 
uvedeným nový nástroj pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
stanovil za prioritní cíl rovnost žen a mužů 
a práva žen ve všech zeměpisných a 
tematických programech; vítá, že v 
institucionální kultuře útvarů Komise a 
Evropské služby pro vnější činnost došlo k 
posunu s cílem účinněji plnit závazky EU 
týkající se práv žen a rovnosti žen a mužů;

Or. en
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