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13.1.2021 A9-0234/2

Pozmeňujúci návrh 2
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby pri každej 
revízii pracovného programu na rok 2020 
rešpektovala jeho záväzky a včas 
predložila návrh záväzných opatrení 
týkajúcich sa transparentnosti 
odmeňovania, stratégie EÚ v oblasti práv 
obetí, rámca EÚ pre stratégie 
začleňovania a rovnosti Rómov po roku 
2020, novej stratégie EÚ na odstránenie 
obchodovania s ľuďmi a akčného plánu 
EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie 
postavenia žien vo vonkajších vzťahoch 
na obdobie 2021 – 2025;

6. vyzýva Komisiu, aby pri každej 
revízii pracovného programu na rok 2020 
rešpektovala jeho záväzky a predložila 
návrh záväzných opatrení týkajúcich sa 
transparentnosti odmeňovania, stratégie 
EÚ v oblasti práv obetí a novej stratégie 
EÚ na odstránenie obchodovania s ľuďmi; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh 
záväzných opatrení  týkajúcich sa 
transparentnosti odmeňovania nebol 
predložený v roku 2020, ako sa plánovalo;
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13.1.2021 A9-0234/3

Pozmeňujúci návrh 3
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v právnych predpisoch EÚ chýba výslovný 
zákaz diskriminácie na základe rodovej 
identity a rodového vyjadrenia osoby; berie 
na vedomie pretrvávajúcu diskrimináciu, 
obťažovanie a vylučovanie LGBTIQ+ osôb 
z trhu práce; pripomína svoje uznesenia zo 
14. februára 2019 o budúcnosti zoznamu 
opatrení zameraných na LGBTI osoby37 a z 
18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii 
a nenávistných prejavoch proti LGBTI 
osobám38; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
prijala strategický rámec pre rovnosť 
LGBTIQ+ osôb, nadviazala na zoznam 
opatrení Európskej komisie zameraných na 
LGBTI osoby na roky 2016 – 2019 a 
zahrnula konkrétne opatrenia na boj proti 
diskriminácii na pracovisku na základe 
sexuálnej orientácie, rodovej identity, 
rodového vyjadrenia a pohlavných znakov;

____________________

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

29. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v právnych predpisoch EÚ chýba výslovný 
zákaz diskriminácie na základe rodovej 
identity a rodového vyjadrenia osoby; berie 
na vedomie pretrvávajúcu diskrimináciu, 
obťažovanie a vylučovanie LGBTIQ+ osôb 
z trhu práce; pripomína svoje uznesenia zo 
14. februára 2019 o budúcnosti zoznamu 
opatrení zameraných na LGBTI osoby37 a z 
18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii 
a nenávistných prejavoch proti LGBTI 
osobám38; víta prijatie vôbec prvej 
stratégie v oblasti LGBTI+ a vyzýva 
Komisiu, aby nadviazala na zoznam 
opatrení zameraných na LGBTI osoby na 
roky 2016 – 2019 konkrétnymi opatreniami 
na boj proti diskriminácii na pracovisku na 
základe sexuálnej orientácie, rodovej 
identity, rodového vyjadrenia a pohlavných 
znakov;

____________________

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

Pozmeňujúci návrh 4
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 v tejto súvislosti žiada Európsku 
komisiu, aby vypracovala smernicu o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania v EÚ, keďže 
obchodovanie na účely sexuálneho 
vykorisťovania predstavuje 
najrozšírenejšiu formu obchodovania s 
ľuďmi;

vypúšťa sa
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13.1.2021 A9-0234/5

Pozmeňujúci návrh 5
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. víta záväzok Komisie predložiť do 
konca roka 2020 záväzné opatrenia 
týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, 
ktoré môžu byť užitočným nástrojom na 
odhaľovanie rozdielov a diskriminácie v 
tom istom odvetví a prekonávanie 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam plnej 
spolupráce a zapojenia sociálnych 
partnerov a všetkých zainteresovaných 
strán v súlade s praxou daného členského 
štátu a tradíciami; poukazuje však na to, že 
ešte treba vyriešiť otázku rovnakej odmeny 
mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty v rôznych segmentoch 
povolaní, a to s cieľom pokryť rozdiely v 
odmeňovaní za prácu rovnakej hodnoty na 
rodovo segregovanom trhu práce, s nižšími 
mzdami v niektorých odvetviach s 
početnou prevahou žien, ako je 
ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo, 
maloobchod, predaj a vzdelávanie na 
rozdiel napríklad od výroby alebo 
technických povolaní, ktoré zamestnávajú 
viac mužov; dôrazne odporúča začlenenie 
zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej 
hodnoty u žien a mužov, ktorá by mohla 
byť vymedzená takto: „Práca sa považuje 
za prácu rovnakej hodnoty, ak na základe 
porovnania dvoch skupín pracovníkov, 
ktoré neboli vytvorené svojvoľne, a s 
prihliadnutím na také faktory, ako sú 
pracovné podmienky, stupeň 

53. víta záväzok Komisie predložiť 
záväzné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania, ktoré môžu 
byť užitočným nástrojom na odhaľovanie 
rozdielov a diskriminácie v tom istom 
odvetví a prekonávanie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov; vyjadruje však 
poľutovanie nad oneskorením, pokiaľ ide 
o zverejnenie tohto návrhu, a vyzýva 
Komisiu, aby návrh predložila čo najskôr; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam plnej 
spolupráce a zapojenia sociálnych 
partnerov a všetkých zainteresovaných 
strán v súlade s praxou daného členského 
štátu a tradíciami; poukazuje však na to, že 
ešte treba vyriešiť otázku rovnakej odmeny 
mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty v rôznych segmentoch 
povolaní, a to s cieľom pokryť rozdiely v 
odmeňovaní za prácu rovnakej hodnoty na 
rodovo segregovanom trhu práce, s nižšími 
mzdami v niektorých odvetviach s 
početnou prevahou žien, ako je 
ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo, 
maloobchod, predaj a vzdelávanie na 
rozdiel napríklad od výroby alebo 
technických povolaní, ktoré zamestnávajú 
viac mužov; dôrazne odporúča začlenenie 
zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej 
hodnoty u žien a mužov, ktorá by mohla 
byť vymedzená takto: „Práca sa považuje 
za prácu rovnakej hodnoty, ak na základe 
porovnania dvoch skupín pracovníkov, 
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zodpovednosti zverenej pracovníkovi a 
fyzické či duševné požiadavky na prácu, je 
vykonávaná práca porovnateľná“; 
poukazuje na to, že na tento účel sa musia 
vypracovať rodovo neutrálne nástroje 
hodnotenia pracovných miest a 
klasifikačné kritériá;

ktoré neboli vytvorené svojvoľne, a s 
prihliadnutím na také faktory, ako sú 
pracovné podmienky, stupeň 
zodpovednosti zverenej pracovníkovi a 
fyzické či duševné požiadavky na prácu, je 
vykonávaná práca porovnateľná“; 
poukazuje na to, že na tento účel sa musia 
vypracovať rodovo neutrálne nástroje 
hodnotenia pracovných miest a 
klasifikačné kritériá;
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13.1.2021 A9-0234/6

Pozmeňujúci návrh 6
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 97

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

97. zdôrazňuje, že reakcia na epidémiu 
COVID-19 by sa mohla využiť na 
vytvorenie dodatočných rozpočtových 
zdrojov, ktoré by členské štáty mohli 
mobilizovať na podporu obetí násilia; 

97. zdôrazňuje, že reakcia na epidémiu 
COVID-19 by sa mala využiť na 
vytvorenie dodatočných rozpočtových 
zdrojov, ktoré by členské štáty mohli 
mobilizovať na podporu obetí násilia; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Pozmeňujúci návrh 7
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 100

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

100. zdôrazňuje potrebu zvýšiť zdroje 
dostupné pre programy EÚ zamerané na 
podporu rodovej rovnosti a práv žien v 
budúcom VFR, najmä v pláne obnovy 
NextGenerationEU, a žiada Komisiu, aby 
zabezpečila začlenenie doložky o 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti do 
revidovaného návrhu budúceho VFR; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
úsilie o zavedenie rodovo responzívnej 
prípravy rozpočtu ako neoddeliteľnej 
súčasti rozpočtového postupu vo všetkých 
jeho fázach a rozpočtových riadkoch a pre 
cielené opatrenia doplnila samostatné 
rozpočtové riadky; zdôrazňuje, že každé 
nové opatrenie, mechanizmus alebo 
stratégia by sa mali podrobiť posúdeniu 
vplyvu na rodovú rovnosť; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby v tejto súvislosti 
investovali do hospodárstva v odvetví 
starostlivosti a prijali dohodu 
o starostlivosti pre Európu, ktorou sa 
doplní Európska zelená dohoda;

100. zdôrazňuje potrebu zvýšiť zdroje 
dostupné pre programy EÚ zamerané na 
podporu rodovej rovnosti a práv žien; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o 
zavedenie rodovo responzívnej prípravy 
rozpočtu ako neoddeliteľnej súčasti 
rozpočtového postupu vo všetkých jeho 
fázach a rozpočtových riadkoch a pre 
cielené opatrenia doplnila samostatné 
rozpočtové riadky; zdôrazňuje, že každé 
nové opatrenie, mechanizmus alebo 
stratégia by sa mali podrobiť posúdeniu 
vplyvu na rodovú rovnosť; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby v tejto súvislosti 
investovali do hospodárstva v odvetví 
starostlivosti a prijali dohodu 
o starostlivosti pre Európu, ktorou sa 
doplní Európska zelená dohoda; víta 
skutočnosť, že uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti bude vôbec prvýkrát 
horizontálnou prioritou vo VFR a bude 
ho sprevádzať posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť a monitorovanie 
programov;
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13.1.2021 A9-0234/8

Pozmeňujúci návrh 8
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 117

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

117. pripomína svoje uznesenie z 12. 
februára 2019 o potrebe posilneného 
strategického rámca EÚ pre národné 
stratégie začleňovania Rómov po roku 
202042, v ktorom sa uvádza, že vo väčšine 
členských štátov sa nezaznamenalo žiadne 
zlepšenie v prístupe k zamestnaniu, že 
existujú vážne obavy v súvislosti s 
bývaním a v oblasti chudoby sa dosiahol 
len malý pokrok a že je potrebný silný 
rodový rozmer v rámci EÚ; vyjadruje 
znepokojenie nad nenávistnými prejavmi 
proti Rómom v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 a nad ďalšími obmedzeniami, 
ktoré prijali niektoré členské štáty s cieľom 
zaviesť v rómskych komunitách karanténu, 
a obáva sa negatívnych dôsledkov pre 
najzraniteľnejšie skupiny Rómov, ako sú 
dievčatá, mladé ženy, staršie ženy, osoby 
so zdravotným postihnutím alebo 
LGBTIQ+ osoby; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr prijala 
strategický rámec EÚ v oblasti rovnosti a 
začleňovania Rómov, analyzovala vplyv 
koronavírusu na rómske komunity a prijala 
opatrenia na zabránenie odmietavého 
postoja voči nim;

____________________

42 Prijaté texty, P8_TA(2019)0075.

117. pripomína svoje uznesenie z 12. 
februára 2019 o potrebe posilneného 
strategického rámca EÚ pre národné 
stratégie začleňovania Rómov po roku 
202042, v ktorom sa uvádza, že vo väčšine 
členských štátov sa nezaznamenalo žiadne 
zlepšenie v prístupe k zamestnaniu, že 
existujú vážne obavy v súvislosti s 
bývaním a v oblasti chudoby sa dosiahol 
len malý pokrok a že je potrebný silný 
rodový rozmer v rámci EÚ; vyjadruje 
znepokojenie nad nenávistnými prejavmi 
proti Rómom v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 a nad ďalšími obmedzeniami, 
ktoré prijali niektoré členské štáty s cieľom 
zaviesť v rómskych komunitách karanténu, 
a obáva sa negatívnych dôsledkov pre 
najzraniteľnejšie skupiny Rómov, ako sú 
dievčatá, mladé ženy, staršie ženy, osoby 
so zdravotným postihnutím alebo 
LGBTIQ+ osoby; víta prijatie 
strategického rámca EÚ v oblasti rovnosti 
a začleňovania Rómov, čo umožní 
analyzovať vplyv koronavírusu na rómske 
komunity a prijať opatrenia na zabránenie 
odmietavého postoja voči nim;

____________________

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

Pozmeňujúci návrh 9
Maria Noichl

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 122

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

122. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
prijala nový akčný plán pre rodovú 
rovnosť III (GAPIII), ktorý bude 
vychádzať zo súčasného akčného plánu 
GAP II, s cieľom začať jeho vykonávanie 
v roku 2021 ako kľúčový nástroj na 
podporu rodovej rovnosti a posilnenia 
postavenia žien a dievčat vo vonkajších 
vzťahoch; zdôrazňuje, že tento dokument 
musí mať formu oznámenia a musia ho 
sprevádzať jasné, merateľné a časovo 
ohraničené ukazovatele vrátane rozdelenia 
úloh a zodpovednosti medzi jednotlivé 
subjekty; žiada, aby sa v novom akčnom 
pláne zachoval cieľ, že 85 % všetkých 
nových programov má prispievať 
k rodovej rovnosti, a aby sa stanovil nový 
cieľ, že v 20 % nových programov bude 
rodová rovnosť hlavným cieľom; žiada, 
aby nový Nástroj susedstva a rozvojovej a 
medzinárodnej spolupráce uprednostňoval 
rodovú rovnosť a práva žien v rámci 
geografických a tematických programov v 
tomto zmysle; víta posun v inštitucionálnej 
kultúre útvarov Komisie a Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť s cieľom 
účinnejšie plniť záväzky EÚ týkajúce sa 
práv žien a rodovej rovnosti;

122. víta nový akčný plán pre rodovú 
rovnosť III (GAPIII) ako kľúčový nástroj 
na podporu rodovej rovnosti a posilnenia 
postavenia žien a dievčat vo vonkajších 
vzťahoch; zdôrazňuje, že tento dokument 
musia sprevádzať jasné, merateľné 
a časovo ohraničené ukazovatele vrátane 
rozdelenia úloh a zodpovednosti medzi 
jednotlivé subjekty; víta skutočnosť, že 
v novom akčnom pláne sa zachováva cieľ 
zabezpečiť, aby 85 % všetkých nových 
programov prispievalo k rodovej rovnosti; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
nestanovil nový cieľ, na základe ktorého 
by rodová rovnosť bola hlavným cieľom 
20 %  programov; žiada, aby nový Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce uprednostňoval rodovú rovnosť 
a práva žien v rámci geografických a 
tematických programov v tomto zmysle; 
víta posun v inštitucionálnej kultúre 
útvarov Komisie a Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť s cieľom účinnejšie plniť 
záväzky EÚ týkajúce sa práv žien a 
rodovej rovnosti;

Or. en


