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Pozměňovací návrh 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, a zejména na jeho články 
2, 3, 6, 9 a 15,

Or.en

Pozměňovací návrh 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a na její cíle 
udržitelného rozvoje, zejména na cíle 1, 5, 
8 a 10, a související cíle a ukazatele,

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 c (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní 
organizace práce (MOP) z roku 1951 o 
stejném odměňování a na úmluvu této 
organizace o násilí a obtěžování z roku 
2019,

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 d (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise 
ze dne 7. března 2014 o posílení zásady 
rovného odměňování mužů a žen 
prostřednictvím transparentnosti2a,
__________________
2a Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 112.

Or.en

Pozměňovací návrh 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 e (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategický závazek 
Komise ohledně rovnosti žen a mužů na 
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období let 2016–2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 f (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
nazvané „Akční plán EU na období 2017–
2019: Boj proti rozdílům v odměňování 
žen a mužů“ (COM(2017)0678),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 g (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise z 
roku 2019 o rovnosti žen a mužů v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh stanoviska
Právní východisko 1 h (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. 
července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže 
a ženy v oblasti zaměstnání a povolání3a  
a směrnici Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU3b,
__________________
3a Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
3b Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 i (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na index rovnosti žen a 
mužů Evropského institutu pro rovnost 
žen a mužů, a zejména zprávu indexu z 
roku 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
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Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 j (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
13. června 2019 o odstraňování rozdílů v 
odměňování žen a mužů: klíčové politiky 
a opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 k (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
10. prosince 2019 o ekonomikách 
založených na genderové rovnosti v EU: 
další postup,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 l (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
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26. května 2016 o chudobě: z hlediska 
rovnosti žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 m (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. ledna 2017 o evropském pilíři 
sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 n (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. června 2017 o potřebě vypracovat 
strategii EU pro odstranění rozdílu ve výši 
důchodů žen a mužů a předcházení 
tomuto rozdílu,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 o (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
3. října 2017 o posílení hospodářského 
postavení žen v soukromém a veřejném 
sektoru v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 p (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. listopadu 2017 o boji proti 
nerovnostem jakožto nástroji k podpoře 
tvorby pracovních míst a růstu,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 r (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování 
žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 s (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 5. března 2020 o Unii rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 t (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2020 o koordinovaných 
opatřeních EU v boji proti pandemii 
COVID-19 a jejím následkům,

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že stávající 
politiky v oblasti rovnosti žen a mužů 
nejsou schopny bojovat proti diskriminaci 
žen, a to nejen kvůli udržování hluboce 
zakořeněných genderových stereotypů v 
našich společnostech, ale také kvůli 
oslabení sociálních a hospodářských práv, 
která nepřiměřeně postihují ženy, zejména 
ty, které jsou vystaveny různým formám 
diskriminace, jež jsou s větší 
pravděpodobností ohroženy chudobou a 
sociálním vyloučením než muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je jednou ze společných a 
základních zásad Evropské unie 
zakotvených v článku 2 a čl. 3 odst. 3 
SEU, článku 8 SFEU a článku 23 Listiny 
základních práv; vzhledem k tomu, že 
článek 157 SFEU výslovně stanoví, že 
členské státy musí zajistit uplatnění 
zásady stejné odměny mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je jednou ze společných a 
základních zásad Evropské unie 
zakotvených v článku 2 a v čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii, článku 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
článku 23 Listiny základních práv 
Evropské unie; vzhledem k tomu, že v 
článku 157 Smlouvy o fungování 
Evropské unie se výslovně stanoví, že 
členské státy musí zajistit uplatnění 
zásady stejné odměny mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je základní hodnotou 
EU, která je zakotvena v článku 2 a čl. 3 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii; 
vzhledem k tomu, že v článcích 8 a 19 
Smlouvy o fungování Evropské unie a v 
článku 23 Listiny základních práv je 
jednoznačně stanovena povinnost EU 
začleňovat do všech jejích politik a 
činností hledisko rovnosti mužů a žen;

Or. fr



AM\1205885CS.docx 13/122 PE650.655v02-00

CS

Pozměňovací návrh 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že ekonomická 
nezávislost je základním předpokladem 
pro seberealizaci žen a mužů a že zajištění 
rovného přístupu k finančním zdrojům 
má v procesu dosahování rovnosti žen a 
mužů klíčový význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že v rámci EU 
mají ženy příjmy nepoměrně nižší než 
muži; vzhledem k tomu, že podle 
nejnovějších údajů Evropské komise činí 
rozdíl v hodinové mzdě žen a mužů v EU 
15,7 %, přestože se tento údaj v 
jednotlivých členských státech významně 
liší; vzhledem k tomu, že rozdíl v 
odměňování žen a mužů se zvýší na 
30,1 %, pokud se zohlední míra 
zaměstnanosti a celková účast na trhu 
práce; vzhledem k tomu, že v EU na 
částečný úvazek pracuje pouze 8 % mužů, 
avšak téměř třetina žen (31 %), a to z 
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různých důvodů, včetně stereotypů, 
strukturální důvodů a společenských 
očekávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že podle 
nejnovějších údajů Komise činí rozdíl v 
hodinové mzdě žen a mužů v EU 16 %, 
přestože se tento údaj v jednotlivých 
členských státech významně liší; vzhledem 
k tomu, že v EU je zaměstnáno pouze 67 
% žen ve srovnání se 78 % mužů; 
vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 
důchodů žen a mužů činí 37 % a že 
důchody žen jsou průměrně o 30,1 % nižší 
než důchody mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ah. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
nedostatečně zastoupeny v dobře 
placených odvětvích a na rozhodovacích 
pozicích a že na trhu práce EU přetrvává 
rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů 
(11,5 %), rozdíl v odměňování žen a mužů 
(16 %) a rozdíl mezi důchody (35,7 %), v 
důsledku čehož se ženy mohou ocitnout v 
citlivé nebo nejisté situaci; vzhledem k 
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tomu, že k odstranění těchto rozdílů v 
zaměstnanosti a ve výši platů a důchodů 
žen a mužů je třeba vyvinout značné úsilí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ai. vzhledem k tomu, že z rozdílů v 
odměňování žen a mužů vyplývá také 37% 
rozdíl mezi výšemi jejich důchodů, 
přičemž tento stav bude přetrvávat po 
řadu následujících desetiletí, i rozdílná 
úroveň hospodářské nezávislosti mezi 
ženami a muži, kdy každá pátá pracující 
žena v EU patří do skupiny s nejnižší 
mzdou, zatímco u mužů je to jen každý 
desátý;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aj. vzhledem k tomu, že pokud ženy 
nedostávají rovnocenný plat, omezuje se 
tím i jejich možnost dosáhnout 
hospodářské nezávislosti, a tudíž i 
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možnost rozhodovat se samostatněji o 
svém životě; vzhledem k tomu, že míra 
chudoby pracujících žen by se mohla 
snížit z 8,0 % na 3,8 %, pokud by ženy 
byly placeny stejně jako muži, jak uvádí 
Institut pro výzkum politiky zaměřené na 
ženy (Institute for Women’s Policy 
Research); vzhledem k tomu, že z 
dnešních 5,6 milionu dětí trpících 
chudobou by se jich 2,5 milionu z 
chudoby vymanilo, pokud by byly 
odstraněny rozdíly v odměňování žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ak. vzhledem k tomu, že 
transparentnost odměňování může hrát 
klíčovou úlohu při zajišťování 
podstatného pokroku při řešení rozdílů v 
odměňování žen a mužů a v boji proti 
nerovnostem a mohla by pomoci 
zveřejňovat systematické podhodnocení a 
nedostatečné ocenění a odměňování práce 
žen, které čelí přetrvávajícím nerovnostem 
v odměňování žen a mužů; vzhledem k 
tomu, že transparentnost odměňování 
může dále podpořit strategie kolektivního 
vyjednávání s cílem snížit nespravedlivé 
rozdíly v odměňování a obecně bojovat 
proti nízkým mzdám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Al. vzhledem k tomu, že rozdíl mezi 
ženami a muži v hrubých měsíčních 
příjmech zaměstnanců ve věku 15–24 let 
(7 %) byl více než pětkrát nižší než u 
zaměstnanců ve věku 65 let a více 
(genderový rozdíl ve výši 38 %) a v 
současnosti svědčí o jednoznačném 
znevýhodňování mateřství, pokud jde o 
příjmy; vzhledem k tomu, že se chudoba 
soustřeďuje především v rodinách, kde 
jsou ženy jedinými výdělečně činnými 
osobami – v roce 2017 bylo v EU 
ohroženo chudobou 35 % matek 
samoživitelek oproti 28 % otců 
samoživitelů1a;
__________________
1a. Výpočet institutu EIGE, EU-SILC.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Am. vzhledem k tomu, že posílení 
hospodářského postavení žen je klíčem k 
dosažení rovnosti žen a mužů, boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a 
zlepšení evropského hospodářství; 
vzhledem k tomu, že hospodářská ztráta v 
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důsledku rozdílů v zaměstnanosti žen a 
mužů dosahuje přibližně 370 miliard EUR 
ročně1a;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

An. vzhledem k tomu, že pro pochopení 
vícenásobné diskriminace, která ještě více 
prohlubuje rozdíly v odměňování žen a 
mužů v neprospěch žen s více úlohami, a 
že pro pochopení prolínání genderu s 
dalšími sociálními faktory je zapotřebí 
meziodvětvový přístup; vzhledem k tomu, 
že více než polovina žen v produktivním 
věku se zdravotním postižením je 
ekonomicky neaktivní; vzhledem k tomu, 
že ve všech členských státech je míra silné 
materiální deprivace u žen se zdravotním 
postižením vyšší než u žen bez zdravotního 
postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ao. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech je patrný regresivní 
vývoj, a to i v oblastech posilování 
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hospodářského postavení žen, a existuje 
riziko, že by se mohla dále snížit priorita 
rovnosti žen a mužů v agendě členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A p (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ap. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 nepřiměřeně ovlivňuje ženy v sociálně-
ekonomické oblasti vzhledem k tomu, že 
mají nižší mzdu, úspory a důchody, trpí 
vyšší mírou netradičních a nejistých 
forem práce a chudobou, nemají rovný 
přístup k sociální ochraně, jsou v 
důsledku krize více ohroženy 
propouštěním nebo převedením na 
zkrácený úvazek a čelí zvýšené a 
specifické zátěži v situacích omezení 
volného pohybu osob v důsledku 
diskriminační dělby neplacené domácí a 
pečovatelské práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A q (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aq. vzhledem k tomu, že ženy stojí v 
čele poskytování péče a podpory na 
ochranu společnosti v současné krizi 
COVID-19 a současně jsou více vystaveny 
riziku nákazy v důsledku nadměrného 
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zastoupení žen v zásadních a více 
exponovaných profesích[1], jako jsou 
zdravotní sestry a další zdravotničtí 
pracovníci, lékárnice, pokladní v 
supermarketech, pečovatelky o seniory a 
uklízečky1a;
__________________
1a Podle Eurostatu tvoří 78 % všech 
zdravotnických pracovníků, včetně 4,1 
milionu pečovatelů s nízkými mzdami a 
vysokou expozicí, ženy: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A r (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ar. vzhledem k tomu, že strategie pro 
rovnost žen a mužů na období 2020–2025 
a posílení politik zohledňujících rovnost 
žen a mužů na úrovni EU mají zásadní 
význam pro zajištění toho, aby dopad krize 
Covid-19 nezvýšil genderovou nerovnost a 
aby reakce přispívaly k omwezení 
diskriminace žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A s (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

As. vzhledem k tomu, že zejména kvůli 
tradičním stereotypům je pracovní život 
žen vystaven riziku, že bude obzvlášť 
zasažen hygienickými opatřeními 
přijatými členskými státy v reakci na krizi 
Covid-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A t (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

At. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 povede k ještě hlubším nerovnostem a 
diskriminaci mezi muži a ženami na trhu 
práce; vzhledem k tomu, že pracovníci v 
první linii, jako jsou zdravotní sestry a 
nezbytní pracovníci pracující v oblasti 
maloobchodu a rozvážky potravin, 
vzdělávání, zemědělství, dopravy, 
příslušníci záchranných služeb, občanská 
společnost, dobrovolníci, pracovníci v 
oblasti úklidu a sběru odpadu, což jsou 
odvětví, v nichž pracují převážně ženy, 
jsou nespravedlivě placeni a 
podhodnoceni; vzhledem k tomu, že 
neexistuje důvod k tomu, aby byla v době 
krize zpochybněna naléhavost 
prosazování zásady stejné odměny za 
stejnou práci stanovené ve Smlouvě o EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A u (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Au. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 má za následek to, že miliony 
zaměstnanců pracují na dálku, pracují za 
zátěžových podmínek, jsou přepracovaní a 
ohrožují své vlastní zdraví, přičemž ženy 
jsou obzvláště zranitelné kvůli tomu, že 
mají tradičně více pečovatelských a 
domácích povinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A v (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Av. vzhledem k tomu, že riziko 
chudoby se v průběhu života prudce 
zvyšuje, což svědčí o postupné akumulaci 
dopadu nerovností v odměňování; 
vzhledem k tomu, že chudoba osob ve 
věku 75 let a více se trvale koncentruje u 
žen, a to zejména kvůli dopadu genderově 
podmíněných povinností v oblasti 
neplacené péče a kvůli zkrácené pracovní 
době nebo nižším příjmům v průběhu 
jejich profesní dráhy, což vede k tomu, že 
mají nižší důchody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A w (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aw. vzhledem k tomu, že podle OSN se 
téměř 35% žen na celém světě potýká na 
svém pracovišti s psychickým nebo 
sexuálním obtěžováním, které má 
významné dopady na jejich osobní a 
profesní ambice, a že toto obtěžování 
snižuje sebeúctu těchto žen a oslabuje 
jejich vyjednávací pozici, když usilují o 
spravedlivější odměňování; vzhledem k 
tomu, že spravedlivá odměna a 
ekonomická nezávislost jsou nezbytným 
předpokladem pro to, aby ženy mohly 
opustit vztah, ve kterém dochází ke 
zneužívání a násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A x (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ax. vzhledem k tomu, že každá třetí 
žena v EU zažila po dovršení věku 15 let 
fyzické nebo sexuální násilí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A y (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ay. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce se stále zvyšuje; vzhledem k 
tomu, že ženy pracují častěji na 
pracovních místech, pro něž jsou příliš 
kvalifikované;

Or.en

Pozměňovací návrh 45
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. připomíná, že diskriminace na 
základě pohlaví je i nadále velmi 
rozšířená a běžná a poškozuje nejen 
jednotlivce, ale i společnost jako celek; 
vyzývá proto Komisi, aby zintenzivnila své 
kroky nad rámec strategie a stanovila si 
náročné cíle a předložila aktuální nebo 
aktualizované právní předpisy a poskytla 
dostatečné finanční prostředky na boj 
proti diskriminaci na základě pohlaví;

Or.en

Pozměňovací návrh 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

-1a. bere na vědomí základ pro zásah 
EU, jak je popsáno v plánu Komise o 
strategii pro rovnost žen a mužů; 
zdůrazňuje význam strategie pro rovnost 
žen a mužů, která podporuje, koordinuje a 
doplňuje činnosti členských států v oblasti 
rovnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 47
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. připomíná, že svět práce je i nadále 
nerovný, pokud jde o příjmy, kariérní 
vyhlídky, feminizovaná odvětví, přístup k 
sociální ochraně, vzdělávání a odborné 
přípravě; připomíná, že k dosažení 
rovnosti žen a mužů je třeba řešit všechny 
tyto rozměry;

Or.en

Pozměňovací návrh 48
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. připomíná, že je třeba bojovat proti 
víceúrovňové diskriminaci, zejména 
zranitelných skupin, jako jsou ženy se 
zdravotním postižením, černé ženy a ženy 
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jiné než bílé barvy pleti, ženy z řad 
migrantů a etnických menšin, starší ženy 
a osoby LGBTIQ+;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod -1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1e. vítá novou strategii EU pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025, 
zejména začlenění horizontálních zásad 
genderového mainstreamingu a 
intersekcionality; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby všechny ženy, včetně 
žen z menšinových skupin, jako jsou ženy 
se zdravotním postižením, migrantky, ženy 
jiné než bílé pleti a příslušnice etnických 
menšin, starší ženy, matky samoživitelky a 
osoby LGBTIQ, mohly mít prospěch z cílů 
a opatření této strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod -1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1e. vítá hodnocení stávajícího rámce 
pro stejnou odměnu za stejnou nebo 
rovnocennou práci, které provedla 
Komise, zahájení postupu konzultací o 
tom, jak zlepšit rovnost žen a mužů ve 
světě práce, nadcházející zprávu o 
přiměřenosti důchodů a zvážení 
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poskytování důchodových kreditů na 
přerušení kariéry v souvislosti s 
poskytováním péče v systémech 
zaměstnaneckého penzijního pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod -1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1f. je znepokojen omezenou sociální 
mobilitou, která brání mobilitě pracovních 
sil mezi ženami; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit příležitosti pro mobilitu pracovní 
síly v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrhy na lepší provádění a přezkum 
směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti zaměstnání 
a povolání (přepracované znění); důrazně 
doporučuje členským státům provést 
doporučení Komise z roku 2014 o posílení 
zásady rovného odměňování mužů a žen 
prostřednictvím transparentnosti 
(2014/124/EU);

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. zdůrazňuje význam směrnice 
2006/54/ES, včetně definice stejné odměny 
za stejnou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 

1. vyzývá Komisi, aby zaručila 
dodržování směrnice 2006/54/ES s cílem 
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závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

zajistit v praxi úplnou rovnost žen a mužů 
v pracovním životě; odmítá začlenění 
nových definicí nebo koncepcí, které by 
znamenaly důkladný přezkum právního 
rámce, o nějž se uvedená směrnice opírá, 
a jeho základních podkladových práv; 

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. Vyzývá Komisi, aby na základě 
svého nedávného hodnocení fungování a 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
rovného odměňování předložila včasnou 
revizi směrnice 2006/54/ES s cílem 
aktualizovat a zlepšit stávající právní 
předpisy a zlepšit prosazování v souladu s 
judikaturou Soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES v úzké spolupráci se 
sociálními partnery s cílem posílit zásadu 
„práce stejné hodnoty“ pro všechna 
profesní odvětví, která bude začleňovat 
genderové hledisko;

Or. en



PE650.655v02-00 30/122 AM\1205885CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 58
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
definici „práce stejné hodnoty“ pro 
všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
definici „práce stejné hodnoty“ pro 
všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko, a 
ustanovení o provádění zásady stejné 
odměny (článek 4 směrnice);

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko; vyzývá 
Komisi, aby v příštím roce předložila revizi 
směrnice 2006/54/ES; součástí této revize 
by měla být závazná definice „práce stejné 
hodnoty“ ve všech odvětvích povolání, 
která zapracovává hledisko rovnosti žen a 
mužů, odkaz na různé formy 
diskriminace, dodatečná opatření k 
zajištění vymahatelnosti směrnice 
uložením účinnějších sankcí, jakož i zákaz 
jakékoli diskriminace na základě sexuální 
orientace a genderové identity nebo změny 
pohlavní identity; odstranit zastaralá 
omezení hmotně právní působnosti 
týkající se systémů zaměstnaneckého 
sociálního zabezpečení; obsahovat zmínku 
o tom, aby členské státy dodržovaly 
závazky vyplývající z nástrojů v oblasti 
mezinárodního práva a práva založeného 
na lidských právech, které ratifikovaly, 
jako jsou smlouvy OSN a úmluvy MOP; 
posílit a aktualizovat procesní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko;

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení 
závaznou definici „práce stejné hodnoty“ 
pro všechna profesní odvětví, která bude 
začleňovat genderové hledisko; spolu s 
povinností společností vypracovat 
iniciativy nebo plány týkající se rovnosti 
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žen a mužů, včetně opatření k odstranění 
segregace, rozvoje mzdových systémů a 
činností na podporu profesní dráhy žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zvážila definici práce „stejné hodnoty“ na 
základě judikatury Soudního dvora a aby 
začlenila odkazy na práci na částečný 
úvazek a rovnováhu mezi formálními 
odbornými kvalifikacemi a skutečně 
prováděnými úkoly a aby přesunula 
důkazní břemeno na zaměstnavatele nebo 
na stranu, která tvrdí, že odborná praxe je 
důležitým faktorem pro výkon dané práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že článek 21 Listiny 
základních práv obsahuje zásadu zákazu 
diskriminace, včetně diskriminace na 
základě pohlaví;

Or. es
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Pozměňovací návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o 
rozdílech v odměňování žen a mužů a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla nový 
akční plán EU pro řešení rozdílů v 
odměňování žen a mužů s jasnými cíli pro 
členské státy a s meziodvětvovým 
hlediskem, aby věnovala pozornost 
faktorům, které jsou příčinou rozdílu ve 
výši důchodů, a posoudila potřebu 
konkrétních opatření ke snížení tohoto 
rozdílu nad rámec případného poskytnutí 
důchodových kreditů ženám i mužům;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že začleňování 
genderového hlediska do všech politik EU 
navrhovaným způsobem představuje spíše 
škodu než přínos, neboť jeho obzvláště 
sexistický jazyk jde proti duchu sociálního 
smíru, na němž jsou založeny Smlouvy 
Evropské Unie, přičemž překračuje 
základní zásady, jako je rovnost obou 
pohlaví, tím, že potvrzuje postavení žen 
oproti mužům;

Or. es
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Pozměňovací návrh 66
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. uznává vliv sociálně odpovědných 
veřejných zakázek na podporu rovnosti 
žen a mužů na pracovišti, zvýšení účasti 
žen na trhu práce a sladění pracovního a 
soukromého života; vyzývá Komisi, aby v 
rámci udělování všech veřejných zakázek 
v EU sledovala dodržování zásady 
rovného odměňování žen a mužů a aby 
jako nový strategický přístup k zadávání 
veřejných zakázek využívala zadávání 
veřejných zakázek zohledňujících rovnost 
žen a mužů, přijala pokyny a nabízela 
technickou podporu členským státům a 
veřejným orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. domnívá se, že vycházet z čistě 
ideologických předpokladů a nikoli z 
právního úsudku ohrožuje skutečné a 
efektivní pochopení zásady rovného 
zacházení s muži a ženami v různých 
oblastech činnosti; žádá proto Komisi o 
větší náročnost a odůvodnění jejích 
návrhů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 68
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. vítá závazek Komise přijmout 
důrazné opatření k řešení rozdílů v 
odměňování žen a mužů – a z toho 
vyplývajícího rozdílu ve výši důchodů –, a 
to prostřednictvím prosazování zásady 
stejné odměny za stejnou práci pro muže a 
ženy; vítá nedávné vypracování nové 
evropské strategie pro rovnost žen a mužů 
s cílem odstranit rozdíly v odměňování žen 
a mužů, a to i prostřednictvím závazných 
opatření v oblasti transparentnosti 
odměňování;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise předložila komplexní informace o 
transparentnosti odměňování mužů a žen 
a návrhy na odstranění rozdílů v 
odměňování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. vítá závazek Komise, aby předložila 
opatření upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen s přihlédnutím ke 
specifickým institucionálním rysům 
každého členského státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. vítá závazek Komise předložit 
závazná opatření týkající se 
transparentnosti odměňování, aby měli 
pracovníci k dispozici nezbytné informace 
o výši mezd s cílem odhalit mezery a 
diskriminaci a v případě potřeby přijmout 
opatření; zdůrazňuje, že je důležité 
předložit návrh do konce roku 2020, jak 
bylo slíbeno; je přesvědčen, že tato 
opatření by měla vycházet z doporučení o 
posílení zásady rovného odměňování 
mužů a žen prostřednictvím 
transparentnosti1b z roku 2014; 
zdůrazňuje význam sociálních partnerů v 
úsilí o zlepšení rozdílů v zaměstnanosti, 
platech a důchodech žen a mužů, zejména 
u připravovaného návrhu na 
transparentnost odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. bere na vědomí svůj dřívější 
požadavek, aby Komise co nejdříve 
předložila nezávazný nástroj upravující 
transparentnost odměňování mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. vyzývá Komisi, abypředložila 
nezávazný nástroj upravující 
transparentnost odměňování mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila monitorovací nástroj založený 
na důkazech a upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
předpisy upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise do šesti měsíců předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve a nejpozději do konce 
tohoto roku předložila směrnici o 
transparentnosti odměňování žen a mužů, 
vzhledem k tomu, že byla slíbena již 
během prvních 100 dnů; dále vyzývá 
Komisi, aby v současné krizi 
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nezpochybňovala její naléhavost, což by 
vedlo k ještě hlubší nerovnosti mezi 
ženami a muži a větší diskriminaci na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise po konzultaci s organizacemi 
občanské společnosti a soukromým 
sektorem předložila právní nástroj 
upravující transparentnost odměňování 
mužů a žen s cílem zajistit jeho účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen a disponující 
dostatečnými kontrolními mechanismy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen;

2. připomíná svůj požadavek, aby 
Komise co nejdříve předložila právní 
nástroj upravující transparentnost 
odměňování mužů a žen1b; vyjadřuje 
politování nad tím, že neexistuje 
konkrétní časový rámec pro návrh 
takového nástroje, a zdůrazňuje, že 
současná krize ještě naléhavěji vyžaduje, 
aby Komise splnila svůj závazek předložit 
návrh nejpozději do konce roku 2020; 
domnívá se, že za krizi Covid-19 by 
neměly platit ženy;
__________________
1b Usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v 
odměňování žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. dále zdůrazňuje, že odpovědnost 
nesou ve velké míře i samotní 
zaměstnavatelé, a vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby zavedly 
opatření, která všem zaměstnavatelům ve 
veřejném i soukromém sektoru uloží 
povinnost přijmout politiky a postupy pro 
úplnou transparentnost v oblasti 
odměňování, jako jsou audity mezd, roční 
akční plány pro rovnost žen a mužů a 
jejich monitorování a genderově neutrální 
kritéria pro hodnocení pracovních míst, 
jakož i účinný přístup ke spravedlnosti a 
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stanovení sankcí a postihů pro 
zaměstnavatele, kteří porušují právo na 
rovné odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje a důrazně podporuje 
cíl posílit zásadu rovného odměňování 
mužů a žen; zdůrazňuje, že 
transparentnost odměňování má zásadní 
význam pro boj proti nespravedlivým 
rozdílům v platech a diskriminaci; vyzývá 
Komisi, aby zajistila závazný právní 
předpis EU týkající se transparentnosti 
odměňování žen a mužů a plně přitom 
respektovala autonomii vnitrostátních 
sociálních partnerů a smluvní svobodu 
sociálních partnerů, zejména v těch 
členských státech, v nichž jsou za 
odměňování rovněž odpovědní sociální 
partneři;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. domnívá se, že má-li budoucí 
směrnice o transparentnosti odměňování 
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přinést skutečnou změnu, musí rovněž 
posílit postavení pracovníků a jejich 
odborů, aby mohli kolektivně vyjednávat o 
pozitivních krocích a pokroku, a že je 
nezbytné podporovat kolektivní 
vyjednávání, aby mohlo plnit svou zásadní 
úlohu při účinném provádění zásady 
rovného odměňování; vyzývá Komisi, aby 
v budoucích právních předpisech 
týkajících se transparentnosti odměňování 
podporovala úlohu kolektivního 
vyjednávání a posílila právo sjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy na všech 
úrovních (vnitrostátní, odvětvové, místní a 
podnikové);

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování 
žen a mužů důsledným uplatňováním 
zásady stejné odměny za stejnou práci či 
práci stejné hodnoty, a to nejen 
prostřednictvím legislativní činnosti a 
opatření k odstranění mzdové 
diskriminace, ale také obnovením, 
prosazováním a obhajobou kolektivního 
vyjednávání a výměnou osvědčených 
postupů; dále vyzývá k přijetí opatření, 
která budou řešit vertikální a horizontální 
segregaci v oblasti zaměstnání a 
diskriminační praktiky při rozhodování 
ohledně přijímání a povyšování 
pracovníků; vyzývá k přijetí opatření, 
která zvýší sociální ochranu v oblasti 
mateřství, nezaměstnanosti, nemoci 
(včetně nemocí postihujících výhradně 
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ženy), pracovních úrazů a nemocí z 
povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že ženy-
pracovnice jsou i nadále nedostatečně 
zastoupeny ve vedoucích pozicích, a to i 
mezi největšími společnostmi v EU, kde 
ženy tvoří pouze 8 % výkonných ředitelů; 
proto v rámci samotné evropské strategie 
pro rovnost žen a mužů navrhuje, aby 
Komise prosazovala přijetí návrhu na 
vyvážené zastoupení žen a mužů v řídicích 
a dozorčích orgánech společností 
podaného v roce 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí konzultace Komise 
zaměřené týkající se evropského rámce 
pro minimální mzdy; vyzývá Komisi, aby 
při navrhování politiky v oblasti trhu 
práce a sociální politiky dodržovala 
zásadu subsidiarity zakotvenou ve 
Smlouvách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby při řešení 
politik zaměstnanosti věnovala zvláštní 
pozornost zásadě subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že srovnatelné 
statistiky rozlišené podle pohlaví jsou 
cenným nástrojem pro řešení rozdílů v 
odměňování žen a mužů, neboť zvyšují 
viditelnost a pomáhají monitorovat 
pokrok nebo regresi, pokud jde o rovnost 
žen a mužů; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zlepšily a dále rozvíjely 
statistiky, výzkum a analýzu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření k boji proti jevu, který se 
nazývá skleněný strop, jako je dlouhá 
rodičovská dovolená, přístup k vysoce 
kvalitní, cenově dostupné péči o děti a 
odstranění všech forem přímé a nepřímé 
diskriminace spojených s povýšením na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly podhodnocováním povolání, 
která vykonávají převážně ženy, a 
nadměrně vysokým zastoupením žen ve 
skupině osob s atypickou formou práce; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit kolektivní 
vyjednávání v zájmu podpory stabilního a 
kvalitního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíly ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem chudoby ve všech 
jejích formách a nevycházely při tom 
výhradně z ideologických předpokladů, 
které podporují viktimizaci žen; žádá, aby 
byly zajištěny vhodné pracovní podmínky 
ve všech odvětvích;

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, 
především singularizace a feminizace 
stáří, zejména aby zohledňovaly otázky 
genderu v důchodových nárocích s cílem 
odstranit rozdíl ve výši důchodů žen a 
mužů a střední délce života a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
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zaměstnávání; atypickou formu práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly důrazná opatření k řešení chudoby 
ve všech jejích formách, včetně chudoby 
ve stáří, zejména pokud jde o ženy; 
naléhavě vyzývá k účinnému řešení 
překážek, jimž ženy čelí na trhu práce, aby 
tak mohly přispívat na důchody s cílem 
zajistit si ekonomickou nezávislost ve 
stáří; vyzývá k posílení kolektivního 
vyjednávání s cílem zlepšit pracovní 
podmínky, včetně feminizovaných odvětví 
a povolání; opakuje, že v zájmu boje proti 
riziku chudoby u starších žen by členské 
státy měly zajistit, aby byla pro starší ženy 
přijata odpovídající opatření, včetně 
opatření, jako jsou úvěry na doby péče, 
dostatečné minimální důchody, 
pozůstalostní dávky a nároky mužů na 
dovolenou z rodinných důvodů, aby se 
zabránilo feminizaci chudoby; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila ukazatel rozdílů ve 
výši důchodů žen a mužů, který by odrážel 
rozdíly v odměňování žen a mužů, dobu 
trvání práce a intenzitu práce, a aby jej v 
rámci strategie pravidelně monitorovala, 
neboť posuzuje akumulaci nerovností, s 
nimiž se ženy po celou dobu svého života 
potýkají;“

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Stelios Kympouropoulos
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly genderovým hlediskem 
chudoby, zejména aby poskytly pobídky na 
dosažení rovného odměňování žen a mužů 
a aby zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formou práce; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat pracoviště, která 
podporují posilování postavení žen a 
mužů a dodržují směrnici o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily rovnou účast a příležitosti na trhu 
práce pro muže i ženy a aby se zabývaly 
problémem feminizace chudoby ve všech 
jejích formách, zejména aby zohledňovaly 
otázky genderu v důchodových nárocích s 
cílem odstranit rozdíl ve výši důchodů žen 
a mužů a aby zlepšovaly pracovní 
podmínky ve feminizovaných odvětvích; 
zdůrazňuje, že je důležité řešit kulturní 
problém podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
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třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

atypickou formou práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; připomíná, že 
je naléhavě nutné, aby Komise přijala 
odpovídající opatření k odstranění 
genderových rozdílů a diskriminace na 
trhu práce; zdůrazňuje, že je důležité řešit 
kulturní problém podhodnocování 
povolání, která vykonávají převážně ženy, 
a nadměrně vysokého zastoupení žen ve 
skupině osob s atypickou formou práce; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit kolektivní 
vyjednávání v zájmu podpory stabilního a 
kvalitního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích, jako je 
vzdělávání, služby, odvětví uklízecích 
služeb a pečovatelství; zdůrazňuje, že je 
důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formou práce; zdůrazňuje 
potřebu náborových a výběrových procesů 
zohledňujících rovnost žen a mužů v 
soukromém a veřejném sektoru, a 
zejména v těch odvětvích, jako je STEM, v 
nichž jsou ženy nedostatečně zastoupeny; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit kolektivní 
vyjednávání v zájmu podpory stabilního a 
kvalitního zaměstnávání pro všechny; 
vyzývá Komisi a Radu, aby urychleně 
přijaly směrnici o ženách v řídicích a 
dozorčích orgánech s cílem řešit značnou 
nerovnováhu mezi ženami a muži při 
přijímání ekonomických rozhodnutí na 
nejvyšší úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu s 
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důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

ohledem na dostupnost důchodových 
nároků a přístup k nim s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nutnost 
bojovat proti takovýmto stereotypům a 
nadměrně vysokému zastoupení žen ve 
skupině osob s atypickou formou práce; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat úlohu 
sociálních partnerů a kolektivního 
vyjednávání v zájmu podpory stabilního a 
kvalitního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je třeba účinněji využívat potenciál žen se 
zdravotním postižením, pokud jde o 
přispívání k hospodářskému růstu a 
sociálnímu rozvoji, a zdůrazňuje, že je 
důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formou práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 100
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce a v odvětvích s 
relativně nízkými platy, jako je péče a 
vzdělávání; zdůrazňuje, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost ekonomickým 
právům, posílení postavení a ekonomické 
nezávislosti venkovských žen; zdůrazňuje, 
že je třeba posílit kolektivní vyjednávání, 
jakož i spolupráci mezi odvětvovými 
sdruženími, zástupci vlády a nezávislými 
odborníky, v zájmu podpory stabilního a 
kvalitního zaměstnávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formou práce; zdůrazňuje 
zásadní úlohu žen jako pečovatelek v 
rodině vůči dětem, ale zejména starším 
osobám a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ji právně uznaly, a to i 
prostřednictvím důchodových nároků; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit kolektivní 
vyjednávání v zájmu podpory stabilního a 
kvalitního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
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atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

atypickou formou práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání; zdůrazňuje, že je třeba 
vypracovat strategie, které povzbudí a 
podpoří podnikatelské iniciativy žen, 
neboť mohou ženám poskytnout důvěru, 
kterou potřebují k tomu, aby zahájily své 
vlastní podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formou práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posoudit a napravit nerovnost mezi 
ženami a muži, zejména v rozhodovacích 
pozicích; zdůrazňuje, že je třeba posílit 
kolektivní vyjednávání v zájmu podpory 
stabilního a kvalitního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky ve 
feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že 
je důležité řešit kulturní problém 
podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formu práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly problémem feminizace 
chudoby ve všech jejích formách, zejména 
aby zohledňovaly otázky genderu v 
důchodových nárocích s cílem odstranit 
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby 
zlepšovaly pracovní podmínky, včetně 
mzdových, ve feminizovaných odvětvích; 
zdůrazňuje, že je důležité řešit kulturní 
problém podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s 
atypickou formou práce; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v 
zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání, včetně mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že rostoucí zakázková 
ekonomika má důsledky pro pracovníky, 
kteří jsou méně sdruženi v odborech a 
riskují nejistotu pracovních míst v 
důsledku faktorů, jako je nestabilní 
pracovní doba a příjem, nedostatečné 
poskytování zaměstnaneckých práv, 
nejistota týkající se sociálního 
zabezpečení a důchodů nebo nedostatečný 
přístup k profesnímu rozvoji a 
rekvalifikaci; je znepokojen tím, že 
nejistota a nestabilita, která je s ní 
spojena a která je zhoršena omezením 
volného pohybu osob, které zapříčinila 
současná krize, má obzvláště negativní 
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dopad na ženy, které stále nesou břemeno 
péče na trhu práce, který je velmi 
genderově strukturován, zejména na ty, 
které se potýkají s protínajícími se 
formami diskriminace; vyzývá členské 
státy, aby prováděly cílená opatření 
sociální ochrany pro ženy samostatně 
výdělečně činné a ženy zaměstnané v 
zakázkové ekonomice, vyzývá Komisi, aby 
podrobně sledovala provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o 
uplatňování zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy samostatně výdělečně 
činné;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 10. října 2019 o 
zaměstnanosti a sociálních politikách v 
eurozóně a závazek, který přijala Komise 
ve sdělení „ Unie, která si klade vyšší cíle“ 
(pracovní program Komise 2020) s cílem 
zlepšit pracovní podmínky pracovníků 
platforem, a naléhavě vyzývá ke 
koordinované iniciativě EU, která by 
zajistila, aby pracovníci platforem měli 
přístup k sociální ochraně a aby jim byla 
zaručena veškerá jejich sociální a 
pracovní práva, a vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na summit pracovníků 
platforem ohlášený na třetí semestr tohoto 
roku připravila legislativní návrh týkající 
se pracovníků platforem, který by zajistil 
začlenění rovnosti žen a mužů do každého 
právního rámce, který se tohoto tématu 
týká; naléhavě vyzývá Komisi, aby pro tyto 
pracovníky zavedla výjimku z pravidel EU 
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v oblasti hospodářské soutěže s cílem 
umožnit jim zapojit se do kolektivního 
vyjednávání, aniž by byli považováni za 
kartel;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje znepokojení nad 
nerovnováhou na trhu práce, na němž se 
ženy obecně, a zejména mladé ženy, 
potýkají s dvojí diskriminací kvůli tomu, 
že jsou mladé a že jsou ženy; poukazuje 
na to, že míra nezaměstnanosti a nejistoty 
pracovních míst u mladých lidí je 
exponenciálně vyšší než u jakékoli jiné 
věkové skupiny; připomíná, že nejméně 
placená a nejistá pracovní místa většinou 
vykonávají ženy; připomíná, že mladí lidé 
jsou jednou z nejzranitelnějších skupin, 
pokud jde o zásadní hospodářské důsledky 
spojené s onemocněním COVID-19; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise při 
řešení rozdílů mezi ženami a muži 
zohlednila potřeby mladých lidí, a 
zejména mladých žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly zvláštní pozornost genderovému 
rozměru při navrhování a provádění 
opatření k řešení krize COVID-19 s cílem 
chránit ženy během krize i po ní, zejména 
s cílem zabránit tomu, aby byly ženy 
nuceny opustit své pracovní místo ve 
prospěch domácí a rodinné péče, pomoci 
jim vyvážit rodinné a pracovní povinnosti 
(včetně práce na dálku), podpořit je na 
jejich pracovišti, chránit je před domácím 
násilím, zajistit, aby nebyly opomenuty při 
obnově a návratu do zaměstnání, a 
zabránit nárůstu nerovností mezi ženami 
a muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi a členské státy, aby 
prováděly politiky na podporu 
zaměstnanosti žen a jejich finanční 
nezávislosti, včetně politik, které prosazují 
integraci žen z marginalizovaných skupin 
na pracovním trhu; vyzývá členské státy, 
aby bojovaly proti segmentaci trhu práce 
na základě pohlaví prostřednictvím 
investic do vzdělávání a odborné přípravy 
s cílem zajistit ženám přístup ke 
kvalitnímu zaměstnání v odvětvích 
orientovaných na budoucnost, zejména v 
oblastech podnikání, STEM a digitálního 
vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že rovné příležitosti a 
vyšší účast žen na trhu práce mohou 
přinést více pracovních míst, 
hospodářskou prosperitu a 
konkurenceschopnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby stanovily cíle 
na snížení počtu nejistých pracovních míst 
a omezení nedobrovolné práce na 
částečný úvazek s cílem zlepšit situaci žen 
na trhu práce; zdůrazňuje, že práce na 
plný úvazek by měla být normou;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité zabývat 
se nedostatečným zastoupením žen ve 
vedoucích funkcích a správních radách a 
potřebou posílit postavení žen, které mají 
rozsáhlé dovednosti a schopnosti, zajistit 
rovné podmínky a příležitosti v přístupu k 
pracovním pozicím, které vyžadují 
dovednosti a schopnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
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Rafaela, Sylvie Brunet

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální a místní orgány, aby 
podporovaly projekty a poskytovaly 
poradenství, které se bude především 
zaměřovat na ženy a bude se týkat 
vytváření inovačních zemědělských 
činností ve venkovských a vylidněných 
oblastech, s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost zemědělství, aby se 
mohla vytvářet nová pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že financování má 
silnou genderovou složku; vyjadřuje 
politování nad nedostatečným 
genderovým rozpočtováním v novém VFR 
a strukturálních fondech; vyzývá Komisi, 
aby dále podporovala a zdokonalovala 
využívání genderového rozpočtování;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby snížily 
regulační zátěž pro podniky a vysoké 
úrovně zdanění práce s cílem stimulovat 
vytváření pracovních míst a účast žen na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje nezdolnou a 
obdivuhodnou práci pracovníků v první 
linii, kteří bojují proti pandemii COVID-
19, jakož i základních pracovníků, kteří se 
svou prací podílí na zachování veřejného 
života a služeb a na zaručení přístupu k 
základním výrobkům; zdůrazňuje, že 70 % 
celosvětové zdravotní a sociální pracovní 
síly jsou ženy, jimž je často vyplácena 
pouze minimální mzda a které pracují za 
nejistých pracovních podmínek; vyzývá 
proto Komisi, aby do konce roku 
předložila posouzení podmínek práce a 
zaměstnávání a kvalitního zaměstnání 
pracovníků v přední linii a nezbytných 
pracovníků, které určí zdroje jejich 
nejistého zaměstnání, a aby navrhla 
evropské právní nástroje, které zajistí 
důstojné pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky, zejména včetně nezbytných 
pracovníků, posílí jejich kolektivní 
smlouvy a poskytnou jim spravedlivé 
uznání, které si zaslouží;

Or. en



PE650.655v02-00 62/122 AM\1205885CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 116
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby prokázaly 
své skutečné odhodlání zajistit rovnost žen 
a mužů a zajistit vyvážené zastoupení žen 
a mužů ve všech institucích;

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. je znepokojen tím, že změny 
pracovních podmínek, jako jsou fyzické a 
psychologické dopady práce na dálku, 
právo na odpojení, dohled nad prací a 
intenzifikace práce, jsou zrychleny v 
důsledku krize COVID-19 a že ženy jsou 
postiženy mnohem více než muži kvůli své 
převažující nebo stále tradiční úloze 
pečovatelek o domácnost a rodinu; vyzývá 
proto Komisi, aby předložila legislativní 
návrh zohledňující rovnost žen a mužů o 
právu na odpojení, jakož i směrnici o 
duševní pohodě na pracovišti, jejímž cílem 
je uznat úzkost, depresi a vyhoření jako 
nemoci z povolání, zavést mechanismy pro 
prevenci a opětovné začlenění postižených 
zaměstnanců mezi pracovníky a usnadnit 
přijetí právního nástroje EU, který 
umožní chránit pracovníky před 
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duševními onemocněními na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, 
a zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

vypouští se

__________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. es

Pozměňovací návrh 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 

4. vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 o 
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(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

pracovnících v cizích domácnostech a aby 
plně provedly barcelonské cíle v oblasti 
péče a šly i nad rámec těchto cílů;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

4. vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 o 
pracovnících v cizích domácnostech a aby 
plně provedly barcelonské cíle v oblasti 
péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;
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__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. pl

Pozměňovací návrh 122
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 4. Zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
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návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, 
a zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

přístup k cenově dostupným a kvalitním 
zařízením péče, a to i k zařízením pro děti, 
starší osoby a osoby s dlouhodobými 
potřebami, a tím posílit postavení žen a 
zvýšit příležitosti na pracovišti; 
zdůrazňuje, že zatímco odpovědnost za 
organizaci a obsah systémů předškolního 
vzdělávání a péče, jakož i za poskytování 
dlouhodobé péče spočívá na jednotlivých 
členských státech, spolupráce na evropské 
úrovni spolu s účinným využíváním fondů 
EU může přispět k rozvoji kvalitních 
pečovatelských služeb prostřednictvím 
podpory a doplnění opatření přijatých na 
regionální a vnitrostátní úrovni, jakož i 
prostřednictvím pomoci členským státům 
řešit společné problémy; vyzývá Komisi, 
aby zaujala komplexní přístup ke všem 
typům pečovatelských služeb a aby posílila 
ustanovení pro účinné a synergické 
využívání příslušných finančních nástrojů 
EU v oblasti celoživotního učení, výzkumu 
a rozvoje infrastruktury; vybízí členské 
státy, aby upřednostňovaly financování 
péče o děti a dlouhodobé péče s využitím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, aniž by bylo dotčeno jednání o 
příštím VFR; vyzývá k tomu, aby byly 
prostřednictvím veřejného a soukromého 
financování shromažďovány kvalitní 
údaje o poskytování péče o děti, starší 
osoby, osoby se zdravotním postižením a 
další závislé osoby, které by mohly být 
podkladem pro studii analyzující přínos 
neformální práce žen a nedostatky v 
oblasti péče, čímž by se otevřela cesta k 
výzkumu, který by identifikoval potřebu 
rámce EU pro pečovatelské hospodářství / 
možný evropský program pro pečovatele; 
vyzývá členské státy, aby účinně a plně 
provedly nedávno přijatou směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, a zajistily tak využívání výhod v 
ní uvedených (včetně ze strany otců); 
vyzývá Komisi, aby v rámci provádění 
evropského pilíře sociálních práv dále 
koordinovala práci na lepším sladění 
pracovního a rodinného života a na 
podpoře rodičů v průběhu jejich profesní 
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dráhy; vybízí členské státy, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;“; 

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, 
a zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

4. Vyzývá Komisi, aby předložila 
rámec EU pro pečovatelské služby, jenž 
stanoví minimální normy a pokyny pro 
kvalitu, které by řešily všechny potřeby v 
této oblasti během celého životního cyklu v 
souvislosti s demografickou změnou; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly 
Úmluvu MOP č. 189 o pracovnících v 
domácnosti a aby plně provedly 
barcelonské cíle v oblasti péče, jakož i 
dlouhodobé pečovatelské služby a 
progresivní pracovní podmínky s cílem 
usnadnit účast žen na trhu práce, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
prostřednictvím kvalitních, přístupných a 
cenově dostupných pečovatelských služeb; 
naléhavě žádá členské státy, aby co 
nejrychleji plně zapracovaly do 
vnitrostátního práva a provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu, se zvláštním 
ohledem na situaci žen, které pečují o své 
vlastní děti se zdravotním postižením; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly 
úmluvu MOP č. 189 o pracovnících v 
cizích domácnostech a aby plně provedly 
barcelonské cíle v oblasti péče a šly i nad 
rámec těchto cílů, a zajistily tak pokrytí 
těchto potřeb univerzálními veřejnými 
pečovatelskými službami vysoké kvality; 
naléhavě žádá členské státy, aby plně 
provedly směrnici o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem1, a 
vybízí je k tomu, aby se neomezovaly 
pouze na minimální standardy této 
směrnice;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. hu

Pozměňovací návrh 125
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
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všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby rychle a plně provedly 
směrnici o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem1, a vybízí je k tomu, 
aby se neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice; a zavedly 
opatření, jako jsou placené dovolené, 
pružné uspořádání pracovní doby a 
pečovatelské a podpůrné služby, které jsou 
přizpůsobeny specifickým výzvám a 
potřebám rodičů nebo rodinných 
příslušníků, kteří pečují o osoby se 
zdravotním postižením, o dlouhodobě 
nemocné nebo své starší příbuzné, a také 
aby zavedly ambicióznější opatření na 
podporu rovné úlohy mužů jako 
pečovatelů;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
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oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice, zejména pokud 
jde o mzdy;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče o děti a šly i nad rámec těchto 
cílů, a zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice;

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropské dohody v oblasti péče 
(Care Deal for Europe), která pokryje 
všechny potřeby v této oblasti během 
celého životního cyklu; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 
o pracovnících v cizích domácnostech a 
aby plně provedly barcelonské cíle v 
oblasti péče a šly i nad rámec těchto cílů, a 
zajistily tak pokrytí těchto potřeb 
univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální 
standardy této směrnice; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby prostřednictvím evropského 
semestru pečlivě a systematicky sledovala 
výkonnost členských států, pokud jde o 
směrnici o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem;

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
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sledovala provádění směrnice o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem a 
aby o něm každoročně podávala zprávy, a 
vyzývá členské státy, aby zvýšily standardy 
tím, že přijmou taková opatření, jako jsou 
plně placené dovolené, pojištění pro 
všechny pracovníky bez ohledu na jejich 
zaměstnanecký status nebo druh 
zaměstnání nebo řešení genderových 
stereotypů při využívání 
mateřské/otcovské dovolené, přičemž 
zvláštní pozornost je třeba věnovat 
domácnostem samoživitelů; vyzývá rovněž 
Evropskou unii, členské státy a sociální 
partnery, aby podporovali kolektivní 
snižování pracovní doby pro všechny s 
cílem přispět k dosažení rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a ke 
snížení nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby po 
konzultaci se sociálními partnery přijaly 
pružné uspořádání pracovní doby, které 
podpoří rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a přerozdělení 
pečovatelské zátěže v rámci rodin; 
zdůrazňuje, že tato flexibilita nesmí být na 
úkor mezd, přístupu k sociálním a 
pracovním právům a příjmům a měla by 
respektovat právo pracovníků na 
odpojení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
investovaly do silného a široce 
rozšířeného systému kvalitních veřejných 
a soukromých služeb a prosazovaly jej s 
cílem zlepšit rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem; aby rozšířily a 
modernizovaly stávající pečovatelské a 
vzdělávací služby pro děti tak, aby se ženy 
nemusely rozhodovat mezi rodinou a 
účastí na trhu práce, a v souladu s 
barcelonskými cíli finančně investovaly 
do sociálního státu vstřícného k ženám;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že v době událostí, jako 
je pokračující pandemie koronaviru, roste 
význam a příležitosti pro práci na dálku a 
z domova; vyzývá Komisi, aby do strategie 
začlenila úlohu práce na dálku a práce z 
domova jako důležitý faktor pro dosažení 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 133
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že se program Iniciativa na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí bude 
výslovně zaměřovat na osoby se 
zdravotním postižením, zejména ženy se 
zdravotním postižením, spolu s účinnými 
aktivními informačními opatřeními 
prostřednictvím nevládních organizací 
zastupujících osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly a usnadňovaly účast žen v 
odvětví IKT a aby ženám umožnily stát se 
investorkami a podnikatelkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. opakuje svou výzvu Komisi a 
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členským státům týkající se usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 
2016 o pracovnicích v domácnosti a 
pečovatelkách v EU; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zavedla rámec pro 
profesionalizaci domácí práce a péče, 
který povede k uznávání a standardizaci 
příslušných povolání a dovedností a 
budování kariéry, a aby vybídla členské 
státy k tomu, aby zavedly systémy pro 
profesionalizaci, odbornou přípravu, 
neustálý rozvoj dovedností a uznávání 
kvalifikací žen pracujících v domácnosti a 
pečovatelek a aby vytvořily veřejné 
agentury práce s cílem posílit 
profesionalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 
1992 o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň, s cílem zajistit, aby ženy v 
celé Evropě mohly mít stejnou měrou jako 
muži těžit z volného pohybu pracovníků1c;
__________________
1c Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 
2014 o opatřeních usnadňujících výkon 
práv udělených pracovníkům v souvislosti 
s jejich volným pohybem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zdravé a bezpečné 
pracovní prostředí je důležité pro to, aby 
ženy a muži mohli pracovat déle a bez 
rizika špatného zdravotního stavu; 
zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů by 
měla být zvážena a začleněna do přípravy 
politik v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) a strategií 
prevence, včetně nadcházejícího 
přezkumu strategie Komise v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. upozorňuje na nedostatek hlediska 
rovnosti žen a mužů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a naléhavě 
vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby mezi nemoci z povolání a 
onemocnění související s prací zahrnuli ty 
nemoci/patologie, které dosud nejsou jako 
takové uznány, zejména ve 
feminizovaných profesích; začlenit 
rovnost žen a mužů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti v maskulinizovaných 
profesích, kde stále existuje mnoho 
nedostatků, a to i pokud jde o hygienická 
zařízení, pracovní vybavení, osobní 
ochranné prostředky ve formě oděvů a 
jakékoli jiné nedostatky v souvislosti s 
pracovním prostředím; zajistit ochranu a 
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bezpečnost nastávajících matek na 
pracovišti a zajistit návrat k pracovním 
opatřením po mateřské dovolené; 
vyhodnotit pracovní rizika ve 
feminizovaných odvětvích, včetně 
domovů, pokud jde o domácí práci a péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. s ohledem na dopad krize COVID-
19 vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby naléhavě rozvíjeli opatření, 
která se týkají zdraví a bezpečnosti 
zohledňující rovnost žen a mužů a která 
jsou zaměřena konkrétně na povolání v 
první linii, v nichž jsou nadměrně 
zastoupeny ženy, jako jsou zdravotničtí 
pracovníci, lékárníci, pokladní v 
supermarketech, učitelé, pracovníci péče 
o děti, pečovatelé o seniory a uklízeči;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách;



PE650.655v02-00 78/122 AM\1205885CS.docx

CS

úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 141
Helmut Geuking

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen tím, že 
prvním místem, kde dochází v Evropské 
unii k rozmanitému psychickému a 
fyzickému násilí, zejména v podobě 
škodlivých norem a stereotypů na základě 
pohlaví, je domov. Toto násilí postihuje 
bez ohledu na pohlaví všechny děti a 
mladistvé ve všech vrstvách společnosti a 
zemích EU stejnou měrou, ať už se jedná 
o osoby s migrační minulostí, nebo bez ní; 
tyto děti a mladiství jsou budoucími 
přenašeči škodlivých norem a stereotypů 
na základě pohlaví;
Rodina by měla být bezpečné místo a 
neměla by děti a mladistvé připravovat o 
bazální důvěru. Domácí, rodinné formy 
násilí, a zejména normy a stereotypy na 
základě pohlaví, připravují děti a 
mladistvé již v raném věku o jejich bazální 
důvěru, a tím i o možnost dosáhnout 
chvályhodného cíle Evropské komise, aby 
„ženy, muži, dívky i chlapci si v celé své 
diverzitě byli rovni a mohli si svobodně 
vybrat svoji životní cestu a plně využít svůj 
potenciál“. Tvoří základ pro pokračování 
různých forem násilí ve společnosti jako 
celku v Evropské unii, a tím také ve světě 
práce;
Pouze přístup k interkulturnímu vzdělání 
dětí a mladistvých, které je oproštěno od 
norem a stereotypů na základě pohlaví, 
tomu může čelit;
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vyzývá Komisi, aby i v rámci Evropské 
unie ve vhodné formě a zcela cíleně ve 
všech zemích Evropské unie zavedla bez 
ohledu na pohlaví pro všechny děti a 
dospívající ve všech vrstvách společnosti a 
bez ohledu na  jejich původ mezinárodní 
kampaň #WithHer, která má za cíl 
předcházet škodlivým normám a 
stereotypům na základě pohlaví, jejichž 
prostřednictvím pokračuje násilí na 
dívkách (z nichž se stanou ženy);
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; vyzývá 
Komisi, aby navrhla směrnici o celistvém 
přístupu k boji proti násilí na ženách; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly a 
provedly Istanbulskou úmluvu a Úmluvu 
MOP č. 190 o násilí a obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; je 
toho názoru, že je nutné respektovat 
výhrady některých členských států vůči 
Istanbulské úmluvě a nebránit jim v tom, 
aby společenský problém, který 
představuje genderově podmíněné násilí, 
řešily pomocí stávajících nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; vyzývá 
Komisi, aby navrhla směrnici o celistvém 
přístupu k boji proti násilí na ženách; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly a 
provedly Istanbulskou úmluvu a Úmluvu 
MOP č. 190 o násilí a obtěžování;

5. vyjadřuje znepokojení nad 
povahou, rozsahem a závažností násilí a 
obtěžování v pracovním prostředí; v tomto 
ohledu vítá nedávno přijatou úmluvu 
MOP č. 190 o násilí a obtěžování na 
pracovišti a vyzývá členské státy, aby ji co 
nejdříve ratifikovaly a provedly; vyzývá 
Evropskou unii a zbývající členské státy, 
aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu o 
prevenci a potírání násilí vůči ženám a 
domácího násilí, která se rovněž zabývá 
obtěžováním a pomocí obětem násilí při 
hledání zaměstnání, a současně 
připomíná obtíže při shromažďování 
přesných porovnatelných údajů v této 
oblasti na úrovni Evropské unie, a čeká 
tedy, že v tomto roce bude zahájeno nové 
šetření; poukazuje na to, že je velmi 
důležité stanovit formální postupy pro 
hlášení sexuálního obtěžování na 
pracovišti, poskytovat zvláštní odbornou 
přípravu a osvětové kampaně jako jeden z 
prostředků k tomu, aby byla prosazována 
zásada důstojnosti na pracovišti a aby se 
normou stal přístup založený na 
uplatňování nulové tolerance;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním žen; zdůrazňuje, že 
komplexní sexuální vzdělávání a odborná 
příprava v oblasti rovnosti žen a mužů 
jsou klíčovými nástroji pro boj proti násilí 
na základě pohlaví; vyzývá Komisi, aby 
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úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

navrhla směrnici o celistvém přístupu k 
boji proti násilí na ženách; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly a provedly 
Istanbulskou úmluvu a Úmluvu MOP č. 
190 o násilí a obtěžování; opakuje, že 
rovnost žen a mužů je cílem č. 5 Agendy 
pro udržitelný rozvoj 2030, a vyzývá 
členské státy, aby nasměrovaly veškeré 
možné zdroje k tomu, aby přispěly k 
dosažení tohoto cíle v oblastech 
zaměstnanosti a sociálních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí a 
dopadem všech forem násilí páchaného 
na ženách a dívkách na toto prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici s 
celistvým přístupem o předcházení a boji 
proti všem formám násilí na ženách; a 
posílila stávající právní předpisy EU za 
účelem předcházení sexuálnímu 
obtěžování s ohledem na ustanovení 
úmluvy MOP č. 190 o násilí a obtěžování a 
Istanbulské úmluvy; vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly a provedly oba předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá Radu, aby naléhavě 
dokončila ratifikaci Istanbulské úmluvy 
ze strany EU a aby prosazovala její 
ratifikaci a provádění ze strany všech 
členských států; vyzývá členské státy, aby 
neprodleně ratifikovaly a provedly 
Úmluvu MOP č. 190 o boji proti násilí a 
obtěžování ve světě práce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; vyzývá 
Komisi, aby navrhla směrnici o celistvém 
přístupu k boji proti násilí na ženách; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly a 
provedly Istanbulskou úmluvu a Úmluvu 
MOP č. 190 o násilí a obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
zdůrazňuje, že je třeba je chápat v rámci 
široké a vyvážené koncepce, ve které bude 
chráněna zásada rovnosti, a násilí se tedy 
bude chápat, pokud bude namířeno jak 
vůči mužům, tak vůči ženám;

Or. es

Pozměňovací návrh 148
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 5. je hluboce znepokojen násilím a 
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obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla rámec týkající 
se celistvého přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách s přihlédnutím ke specifické 
problematice a zvláštním rysům 
zámořských území EU (jak 
nejvzdálenějších regionů, tak zámořských 
zemí a území); vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila síť EU pro boj proti 
sexuálnímu násilí; vyzývá Komisi, aby 
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ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

navrhla směrnici o celistvém přístupu k 
boji proti násilí na ženách; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly a provedly 
Istanbulskou úmluvu a Úmluvu MOP č. 
190 o násilí a obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách, včetně směrnice MeToo, která se 
bude zabývat sexuálním obtěžováním na 
pracovišti; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí a 
častým výskytem vykořisťování žen jako 
zvláštní formy násilí na základě pohlaví; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách a podpořila cíle a priority v boji 
proti obchodování s ženami; vyzývá 
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obtěžování; členské státy, aby ratifikovaly a provedly 
Istanbulskou úmluvu a Úmluvu MOP č. 
190 o násilí a obtěžování;

Or. it

Pozměňovací návrh 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
neprodleně ratifikovaly a provedly 
Istanbulskou úmluvu a Úmluvu MOP č. 
190 o násilí a obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

5. je hluboce znepokojen násilím a 
obtěžováním v pracovním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici o 
celistvém přístupu k boji proti násilí na 
ženách; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Istanbulskou 
úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování; dále vyzývá evropské orgány, 
aby šly příkladem a zavedly opatření za 
účelem prevence a reakce s cílem lépe 
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bojovat proti obtěžování na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že omezení 
fyzického kontaktu a omezení volného 
pohybu osob způsobené onemocněním 
COVID-19 výrazně zvýšily případy násilí 
páchaného na základě pohlaví v Evropě; 
domnívá se proto, že všechny členské státy 
musí posílit opatření na ochranu žen 
během krize i po ní; připomíná, že jedním 
z klíčů při řešení násilí páchaného na 
základě pohlaví je ekonomická 
nezávislost, a navrhuje v tomto smyslu 
vytvoření zvláštního programu sociálního 
a pracovního začleňování obětí násilí na 
základě pohlaví v Evropě, jehož cílem 
bude aktivně podporovat jejich 
zaměstnatelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zavedly účinná a závazná 
opatření, jimiž vymezí a zakážou násilí a 
obtěžování ve světě práce, včetně 
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účinného přístupu k bezpečným a 
účinným mechanismům pro podávání 
stížností a řešení sporů zohledňujícím 
rovnost žen a mužů, podpoře a službám, a 
které zaměstnavatelům ukládají povinnost 
přijmout opatření k předcházení násilí a 
obtěžování, včetně násilí a obtěžování na 
základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že ženy, které jsou 
vystaveny násilí na základě pohlaví, by 
měly mít nárok na zvláštní pracovní práva 
a dávky sociálního zabezpečení, jako je 
zkrácení nebo reorganizace jejich 
pracovní doby, změna pracoviště a 
dočasná ochrana před propuštěním; 
domnívá se, že násilí na základě pohlaví 
by mělo být zahrnuto do posouzení rizik 
na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 
státy předložily dobře navržené politiky a 
reformy trhu práce založené na důkazech, 
které fakticky zlepšují pracovní podmínky 
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žen a zvyšují kvalitu zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zaručily inkluzivní rovnost žen a dívek se 
zdravotním postižením ve všech oblastech 
života, zajistily jejich sexuální a 
reprodukční práva, poskytovaly jim 
ochranu před domácím násilím a násilím 
ze strany poskytovatelů pečovatelských a 
podpůrných služeb a aby za tímto účelem 
zahájily programy senzibilizace a 
budování kapacit pro pracovníky v oblasti 
zdravotní péče, sociálních služeb a 
pečovatelských služeb, vzdělávání, 
odborné přípravy a služeb zaměstnanosti, 
prosazování práva a soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že v souladu s 
meziodvětvovým přístupem je třeba 
věnovat zvláštní pozornost ohledně 
přístupu k práci u těch kategorií, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací; 
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vyzývá proto členské státy a Komisi, aby 
shromažďovaly rozčleněné údaje s cílem 
lépe měřit a sledovat pokrok při 
odstraňování rozdílů v odměňování žen a 
mužů, přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost skupinám, které čelí různým a 
meziodvětvovým formám diskriminace, a 
aby odstranily veškeré překážky přístupu k 
práci pro migrující ženy (rovněž 
prostřednictvím revize systému uznávání 
odborných kvalifikací) a ženy se 
zdravotním postižením (zejména 
odstraněním všech fyzických a 
technických překážek), etnické menšiny a 
romské ženy, starší ženy, matky 
samoživitelek a osoby LGBTIQ;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje politování nad tím, že 
není uveden odkaz na genderový rozměr 
obchodování s lidmi pro účely 
vykořisťování pracovní síly, zejména v 
případě pracovníků v domácnosti, z 
důvodu omezení, které rodinný domov 
představuje jako pracoviště, pokud jde o 
možnosti inspekce a kontroly pracovní 
činnosti; připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o 
pracovnících v domácnostech a 
pečovatelkách v EU a žádá Komisi a 
členské státy, aby podporovaly vyšetřování 
těchto případů, zlepšily mechanismus 
identifikace a ochrany obětí a zapojily do 
procesu odhalování nevládní organizace, 
odbory, orgány veřejné moci a všechny 
občany;
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. žádá, aby byl akční plán pro 
odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů okamžitě zrevidován a do konce 
roku 2020 ambiciózním způsobem byl 
přijat nový plán, který by měl členským 
státům určit jasné cíle týkající se 
snižování rozdílů v odměňování mužů a 
žen v příštích pěti letech a zajistit, aby tyto 
cíle byly zohledněny v doporučeních pro 
jednotlivé země; vyzývá Komisi, aby v 
akčním plánu věnovala pozornost 
obzvláště faktorům způsobujícím rozdíly 
ve výši důchodů a aby posoudila, zda není 
zapotřebí zavést konkrétní opatření, která 
by tyto rozdíly na úrovni EU i jednotlivých 
států snížila; především zdůrazňuje, že je 
nutné, aby součástí nového akčního plánu 
bylo i meziodvětvové hledisko;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. února 2019 o 
provádění Listiny základních práv 
Evropské unie v institucionálním rámci 
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EU; naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby 
přistoupila k Evropské sociální chartě 
(přepracované znění), a vyzývá Komisi, 
aby navrhla časový rámec pro její 
provádění s přihlédnutím k genderovému 
rozměru hospodářských a sociálních 
práv; vyzývá všechny členské státy, aby 
revidovanou chartu ratifikovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzývá Komisi, aby předložila 
evropskou strategii pro sociální ochranu s 
cílem zabývat se volným pohybem 
pracovníků, a zejména feminizací 
chudoby, se zvláštním zaměřením na 
domácnosti rodičů samoživitelů, v jejichž 
čele stojí ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vítá návrh Komise týkající se 
záruky pro děti, ale s ohledem na 
genderový rozměr dětské chudoby 
požaduje dodatečná opatření a finanční 
prostředky, aby bylo možné vhodným 
způsobem řešit překážky, které vedou k 
chudobě žen, včetně záruky důstojného 
příjmu pro všechny, a to předložením 
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evropské rámcové směrnice o minimálním 
příjmu a přístupu k bydlení 
prostřednictvím evropské strategie 
bydlení, která uznává větší obtíže žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
strategii pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 se neodkazuje na 
ochranu žen a dívek ohrožených 
sociálním vyloučením, chudobou a 
bezdomovectvím, vyzývá Komisi, aby se 
těmito otázkami zabývala v nadcházejícím 
akčním plánu pro integraci a začleňování 
s cílem zabránit tomu, aby byly tyto ženy 
vyloučeny ze sociálních a hospodářských 
politik a dále se prohlubovala chronická 
chudoba;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 
tohoto pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto 

6. bere na vědomí, že se Komise 
zavázala přijmout akční plán provádění 
evropského pilíře sociálních práv;



AM\1205885CS.docx 93/122 PE650.655v02-00

CS

účelem vypracovala ukazatel rovnosti žen 
a mužů a zahrnula jej do evropského 
semestru, aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 
tohoto pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto 
účelem vypracovala ukazatel rovnosti žen 
a mužů a zahrnula jej do evropského 
semestru, aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

6. opětovně upozorňuje na 
nezávaznou povahu evropského pilíře 
sociálních práv; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit rovnost pohlaví v souladu se 
zásadami 2 a 3 tohoto pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
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pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto 
pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
vypracovala ukazatel rovnosti žen a mužů 
a zahrnula jej do evropského semestru, 
aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto 
pilíře;

Or. pl

Pozměňovací návrh 170
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 
tohoto pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto 
účelem vypracovala ukazatel rovnosti žen 
a mužů a zahrnula jej do evropského 
semestru, aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

6. vítá vyhlášení evropského pilíře 
sociálních práv jako politický směr pro 
dosažení pokroku ohledně sociálních 
aspektů a požaduje, aby byla zvláštní 
pozornost věnována zásadám kapitoly 1;

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 6. zdůrazňuje, že je třeba zajistit práva 
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přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 
tohoto pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto 
účelem vypracovala ukazatel rovnosti žen 
a mužů a zahrnula jej do evropského 
semestru, aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

zohledňující rovnost pohlaví uplatňováním 
meziodvětvového přístupu a zavést 
začlenění genderového rozměru do všech 
politik Evropské unie; vyzývá Komisi, aby 
za tímto účelem koordinovala sběr 
spolehlivých a transparentních údajů ze 
všech členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 
tohoto pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto 
účelem vypracovala ukazatel rovnosti žen 
a mužů a zahrnula jej do evropského 
semestru, aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit práva 
zohledňující rovnost pohlaví v souladu se 
zásadami 2 a 3; žádá Komisi a členské 
státy, aby zajistily řádné uplatňování 
právních předpisů EU o nepřímé a přímé 
genderové diskriminaci a systematické 
sledování dosaženého pokroku, případně 
pak i jeho přezkum s cílem zlepšit účast 
žen na trhu práce a rozdílů v odměňování 
žen a mužů; ženy jsou stále nedostatečně 
zastoupeny na vedoucích pozicích, mimo 
jiné i v největších společnostech v EU, kde 
ženy tvoří pouze 8 % výkonných ředitelů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zabývaly horizontální a vertikální 
segregací trhu práce, včetně špatného 
zastoupení žen v odvětví STEM a v 
digitálním odvětví;

Or. en



PE650.655v02-00 96/122 AM\1205885CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto 
pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
vypracovala ukazatel rovnosti žen a mužů 
a zahrnula jej do evropského semestru, 
aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické a 
digitální transformace na postavení mužů a 
žen.

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba začlenit hledisko rovnosti žen a 
mužů uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto 
pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
zařadila ukazatel rovnosti žen a mužů 
institutu EIGE do srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů a doporučení pro 
jednotlivé země, aby tak posloužil jako 
poklad pro proces evropského semestru a 
aby bylo možné sledovat vliv 
makroekonomických politik a ekologické a 
digitální transformace na postavení mužů a 
žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá, že se Komise zavázala 
přijmout akční plán provádění evropského 
pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit práva zohledňující rovnost 
pohlaví uplatňováním meziodvětvového 
přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto 
pilíře; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
vypracovala ukazatel rovnosti žen a mužů 
a zahrnula jej do evropského semestru, 
aby bylo možné sledovat vliv 

6. bere na vědomí, že se Komise 
zavázala přijmout akční plán provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit práva 
zohledňující rovnost pohlaví uplatňováním 
meziodvětvového přístupu v souladu se 
zásadami 2 a 3 tohoto pilíře; vyzývá 
Komisi, aby při navrhování politik v 
oblasti trhu práce a sociální politiky 
respektovala zásadu subsidiarity 
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makroekonomických politik a ekologické 
a digitální transformace na postavení 
mužů a žen.

zakotvenou ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že více než 70 % 
pracovníků ve zdravotnictví a v sociální 
oblasti na celém světě jsou ženy, jakož i 
skutečnost, že zaměstnanci v oblasti 
obchodování a maloobchodu a pracovníci 
provádějící úklid jsou většinou ženy, které 
často dostávají pouze minimální mzdu; 
připomíná, že stejně jako během 
předchozích krizí budou ženy vážně 
postiženy ekonomicky, a to i v období po 
krizi; z tohoto důvodu trvá na tom, že je 
třeba uplatňovat postupný přístup 
zohledňující rovnost žen a mužů, a to jak 
pro okamžitá, tak dlouhodobá opatření na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, a to na 
základě kvalitních údajů rozčleněných 
podle pohlaví; v tomto ohledu navrhuje, 
aby plán obnovy zohledňoval profesní 
segregaci trhů, aby se zabránilo 
opakování toho, co se stalo v předchozích 
krizích, kdy se podpora zaměstnanosti 
zaměřila na mužská odvětví a 
ponechávala na druhém místě 
feminizovaná odvětví, nebo potřebu 
překonat dynamiku profesní segregace;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. uznává potřebu přechodu na 
spravedlivou a digitální Evropu, která je 
neutrální z hlediska klimatu; vyzývá 
Komisi, aby přijala opatření ke zvýšení 
účasti žen v digitálním a zeleném odvětví a 
k začlenění žen do rozhodovacích pozic na 
všech úrovních a aby přijala politiky, 
které zajistí rovné odměňování, životní 
minimum, osobní rozvoj a přiměřenou 
sociální ochranu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že veškerá opatření 
týkající se zlepšení účasti žen v těchto 
odvětvích budou v souladu se směrnicí o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, a aby se zabývala sexuálním 
obtěžováním na pracovišti s ohledem na 
ustanovení úmluvy MOP a Istanbulské 
úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité zabývat 
se aspekty rovnosti žen a mužů 
souvisejícími s budoucím světem práce, 
včetně ekologizace a digitalizace 
hospodářství; vyjadřuje politování nad 
slabou provázaností mezi novou strategií 
EU pro rovnost žen a mužů a Zelenou 
dohodou pro Evropu; vyzývá Komisi, aby 
ve svých nadcházejících návrzích posílila 
vazbu mezi politikami v oblasti změny 
klimatu a rovnosti žen a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů 
musí být základem Zelené dohody pro 
Evropu, aby bylo skutečně dosaženo 
spravedlivé transformace, která nikoho 
neopomene; vyzývá Komisi, aby zajistila 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a genderově citlivá opatření v oblasti 
energetiky a klimatu, a to prostřednictvím 
systematického posuzování dopadu na 
rovnost žen a mužů a vyčleňováním 
zvláštních finančních prostředků na 
rovnost žen a mužů v příslušných 
klimatických opatřeních a politikách v 
rámci Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že Světové ekonomické 
fórum se v roce 2018 zmínilo o vytvoření 
58 milionů pracovních míst souvisejících s 
umělou inteligencí ve světě do roku 2022, 
ale pouze jedno procento z 24,9 % žen, 
které absolvují vysokoškolské vzdělání, 
získává diplom v oborech souvisejících s 
novými technologiemi; zdůrazňuje, že je 
nezbytné zaručit spravedlivé zastoupení 
žen ve vědeckých a technických odvětvích; 
připomíná, že nárůst počtu žen 
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pracujících v oblasti nových technologií 
by mohl v Evropě přinést částku až 16 
miliard EUR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že studie ukazují, že 
rozdíl v odměňování mužů a žen je do 
značné míry způsoben skutečností, že ženy 
a muži pracují v různých profesích s 
různou výší odměny; rozdělení trhu práce 
podle pohlaví začíná výběrem ve 
vzdělávání, a proto jsou nezbytné volby v 
oblasti vzdělání, má-li se bojovat proti 
rozdílům mezi muži a ženami na trhu 
práce; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
lépe zajistily studium a profesní 
poradenství s cílem zajistit, aby si všichni 
studenti byli vědomi příležitostí, které trh 
práce nabízí, a důsledků různých 
možností vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Evropskou komisi, aby do 
vypracování nových politik zaměřených 
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na odstranění rozdílů v odměňování žen a 
mužů zapojila sociální partnery; vyzývá v 
této souvislosti sociální partnery, aby se 
zapojili do diskusí a spolupracovali na 
řešení rozdílů v odměňování, a to i 
prostřednictvím pozitivních akčních 
opatření, a aby spolupracovali s 
organizacemi občanské společnosti s 
cílem výrazně zapojit veřejné mínění, 
neboť odstranění rozdílů v odměňování 
žen a mužů je základní a univerzální 
prioritou, která zvýší motivaci a 
produktivitu pracovníků a jejich pohodu 
na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby 
odblokovaly směrnici o zastoupení žen v 
řídících a dozorčích orgánech a 
horizontální směrnici proti diskriminaci, 
které jsou klíčové pro dosažení cílů 
strategie; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
orgány EU půjdou příkladem, a zajistila 
alespoň 50 % žen na vyšších vedoucích 
pozicích; dále vyzývá členské státy, aby 
zavedly podávání zpráv o transparentnosti 
ze strany společností, pokud jde o 
procentní podíl žen na vyšších vedoucích 
pozicích a informace o výši odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá závazek Komise k začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do celého 
víceletého finančního rámce, a zejména 
do Evropského sociálního fondu plus, s 
cílem financovat mimo jiné opatření na 
podporu účasti žen na trhu práce, 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a podnikání žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. požaduje, aby do strategie, která 
nahradí strategii Evropa 2020, byl vnesen 
genderový pilíř a zastřešující cíl rovnosti 
žen a mužů a aby do popisu potíží 
specifických pro jednotlivé země, jež byly 
pojmenovány ve srovnávacím přehledu 
sociálních ukazatelů, byly zapracovány 
cíle a ukazatele týkající se rovnosti obou 
pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
cílených programů podporovala 
podnikání žen; poukazuje na to, že ke 
změnám může dojít na místní úrovni, a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
investovaly do činností zaměřených na boj 
proti genderovým rozdílům a jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily rozsah kolektivního vyjednávání 
na odvětvové úrovni a zapojení sociálních 
partnerů do tvorby politik, včetně 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi a členské státy, aby se 
zabývaly dopadem krize COVID na rovný 
přístup žen na trh práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. žádá, aby opatření týkající se 
rozdílů v odměňování žen a mužů, rozdílů 
v důchodech a v rozdělení pečovatelských 
povinností výslovně řešila potřeby rodičů, 
zejména matek dětí se zdravotním 
postižením; žádá, aby se zvážilo 
vypracování opatření pro plnou a účinnou 
účast žen se zdravotním postižením na 
trhu práce, protože tyto ženy se potýkají s 
většími obtížemi při hledání práce s 
vhodnými podmínkami; v zájmu 
odstranění diskriminace a předsudků, 
kterým čelí, vyzývá k přijetí iniciativ, které 
ženám se zdravotním postižením 
poskytnou flexibilitu a podporu při 
hledání práce i při výkonu zaměstnání, 
jakož i k podpoře příležitostí v pracovních 
střediscích k zajištění přechodu na režimy 
zaměstnání, jako je podporované 
zaměstnání, zvláštní střediska 
zaměstnanosti a otevřený trh práce, jakož 
i k hodnocení neformální práce 
pečovatelů o osoby se zdravotním 
postižením, neboť mnoho z těchto 
pečujících osob jsou rovněž ženy se 
zdravotním postižením a jejich neformální 
práce by měla být zohledněna, aby se 
snížily rozdíly ve výši důchodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba začlenit 
hledisko rovnosti žen a mužů do politik 
zaměstnanosti souvisejících s udržitelností 
a spravedlivým přechodem, a zajistit tak 
posouzení dopadu mechanismů 
financování na rovnost žen a mužů s 
cílem řešit krizi klimatu, tak aby tyto 
mechanismy hrály významnou úlohu při 
změně norem týkajících se rovnosti žen a 
mužů a při prosazování rovnosti žen a 
mužů; vyzývá Komisi a Radu, aby u fondů 
souvisejících s klimatem, jako je Fond pro 
spravedlivou transformaci, uplatňovaly 
genderové rozpočtování, aby se zajistilo, 
že finanční rozhodnutí na podporu 
pracovníků a společností nezhoršují 
nerovnosti a že budou zahrnovat hledisko 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. doporučuje, aby politická podpora 
rovnosti žen a mužů doplňovala finanční 
podporu a aby rovnost žen a mužů byla 
uznávána v různých oblastech politiky, 
přičemž by měla být začleněna jako 
průřezová priorita, což by se mělo odrazit 
v projektech jednotlivých evropských 
programů; vyzývá Komisi, aby zapojila 
mediální sdružení na podporu 
informovanosti o rovnosti žen a mužů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 191
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. požaduje konkrétní pokyny a 
doporučení pro členské státy, které se 
budou týkat začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů do politik zdanění, a to i v tom 
smyslu, aby prováděly genderové audity 
fiskálních politik, aby se odstranila 
genderová předpojatost v oblasti daní a 
aby se zajistilo, že nevzniknou žádné nové 
daně, výdajové zákony, programy či 
postupy, které zvyšují rozdíly mezi muži a 
ženami v tržním příjmu nebo příjmu po 
zdanění či posilují model muže jakožto 
živitele rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. konstatuje, že účast žen na trhu 
práce je nižší než účast mužů; zdůrazňuje, 
že je důležité snížit zdanění příjmů, 
chceme-li podpořit účast na trhu práce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že nedostatečné 
zastoupení žen ve veřejném a politickém 
životě poškozuje řádné fungování 
demokratických institucí a procesů; 
vyzývá proto členské státy, aby 
podněcovaly a podporovaly opatření k 
usnadnění vyvážené účasti mužů a žen na 
rozhodování na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyjadřuje politování nad tím, že 
ženy nezakládají a neprovozují podniky ve 
stejné míře jako muži; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zavedly reformy vstřícné 
k podnikání, které podpoří rovnost a zvýší 
podnikání žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby uplatňovaly sociální aspekty 
doporučení pro jednotlivé země, a to s 
ohledem jak na dodržování subsidiarity, 
tak na vnitrostátní pravomoci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že je důležité zlepšit 
shromažďování údajů rozlišených podle 
pohlaví, zejména pokud jde o účast žen na 
trhu práce a základní příčiny nerovnosti 
mezi ženami a muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vítá závazek Komise podporovat 
účast žen jako voličů a kandidátů ve 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2024; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 
třeba revidovat evropský volební akt, aby 
bylo možné dočasně nahradit poslance 
Evropského parlamentu, který využívá 
svého práva na mateřskou, otcovskou 
nebo rodičovskou dovolenou; vyzývá 
Evropskou komisi, aby odpovídajícím 
způsobem revidovala volební akt, a Radu, 
aby tuto revizi podpořila;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec 
EU pro vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, a dále vyzývá členské 
státy, aby vypracovaly své vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví, které by 
zahrnovaly opatření prevence a reakce s 
genderově odlišným přístupem, a to s 
cílem podpořit ženy, které jsou bez 
domova a které jsou často vystaveny 
složitým traumatům a čelí opakované 
traumatizaci, jako je domácí násilí a 
zneužívání, oddělení od dětí, stigmatizace, 
nedostatek bezpečných prostor atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby stanovila 
výslovné pokyny pro provádění 
meziodvětvového rámce, které by měly 
upřednostňovat účast skupin postižených 
vzájemně se protínajícími formami 
diskriminace s cílem posoudit odlišný 
dopad politik a opatření, a přizpůsobit tak 
u každého tématu reakce v tom smyslu, 
aby byly založeny na zásadách 
nediskriminace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. února 2019 o 
nutnosti posílit strategický rámec EU pro 
národní strategie pro začleňování Romů 
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 se pandemií 
COVID-19 a dodatečnými omezeními, 
která některé členské státy zavedly s cílem 
zavést karanténu v romských komunitách, 
a obává se negativních důsledků pro 
nejzranitelnější 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, který má koronavirus 
na Romy, a aby přijala opatření s cílem 
zabránit regresivnímu vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. 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 usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. února 2019 o 
budoucnosti seznamu opatření týkajících 
se osob LGBTI a usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 18. prosince 2019 o 
veřejné diskriminaci osob LGBTI a 
nenávistných projevech vůči nim; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve přijala strategický 
rámec pro rovnost osob LGBTIQ+ s cílem 
navázat na seznam opatření EU týkající se 
osob LGBTI (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;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 
o situaci zdravotně postižených žen; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
strategie pro období po roce 2020 
předložila konsolidovaný návrh, který 
bude zahrnovat vypracování pozitivních 
opatření zaměřených na ženy se 
zdravotním postižením s cílem podpořit 
zaměstnanost, odbornou přípravu, 
pracovní umístění, rovnost z hlediska 
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profesních drah, stejnou odměnu, úpravy 
na pracovišti a další vzdělávání, přičemž 
se bude věnovat pozornost jejich 
digitálnímu začlenění a potřebě zajistit 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; zdůrazňuje rovněž potřebu 
záruky pro práva zdravotně postižených, 
jež bude zahrnovat zvláštní opatření, která 
se budou zabývat potřebami žen se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. uznává klíčovou úlohu nevládních 
organizací a organizací pro práva žen, 
které bojují proti nerovnosti žen a mužů, 
diskriminaci a násilí páchanému na 
ženách; vyzývá Komisi, aby zajistila a 
posílila ochranu účasti a aktivního 
zapojení organizací občanské společnosti 
tím, že bude prosazovat nástroje 
financování s cílem poskytnout 
financování obráncům lidských práv a 
organizacím občanské společnosti, které 
bojují proti regresi v oblasti rovnosti žen a 
mužů a podporují sexuální a reprodukční 
zdraví a práva žen jak v rámci EU, tak na 
celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
formální složení Rady pro rovnost žen a 
mužů s cílem poskytnout ministrům a 
státním tajemníkům odpovědným za 
rovnost žen a mužů zvláštní diskusní 
fórum a s cílem dále usnadnit začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do všech 
politik EU, včetně politiky zaměstnanosti 
a sociální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. vítá ambice Komise dosáhnout 
vyváženého zastoupení žen a mužů a 
doufá, že ve všech politikách a 
programech Evropské komise a dalších 
agentur a institucí EU bude stanoven 
jasný závazek k účinnému provádění 
posouzení dopadů všech politik a 
programů na rovnost žen a mužů a že 
budou pravidelně podávány zprávy o 
fungování úkolů v oblasti začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. zdůrazňuje, že je třeba začlenit 
rovnost žen a mužů do politických postojů 
Evropské unie, do dialogů s partnerskými 
zeměmi, do politik sousedství a do jednání 
o rozšíření; vyzývá Komisi, aby 
prosazovala rovnost žen a mužů v 
obchodních vztazích a aby do obchodních 
dohod s třetími zeměmi zahrnula závazek 
dodržovat úmluvy MOP, včetně 
ustanovení o rovném odměňování a 
zákazu diskriminace na pracovišti;

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. vyzývá Evropskou komisi, aby dále 
posílila úlohu EU jako katalyzátoru 
rovnosti žen a mužů na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. vítá návrh Komise využít Azylový a 
migrační fond k motivaci členských států 
k přijetí opatření na podporu začleňování 
žen, ale vyjadřuje politování nad tím, že 
nejsou zvažována žádná další konkrétní 
opatření, která by se zabývala nižší měrou 
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zaměstnanosti žen v EU, které jsou 
státními příslušníky třetích zemí, a 
zvláštní zranitelností uprchlic, žadatelek o 
azyl a žen a dívek bez dokladů; vyzývá 
Komisi, aby se zabývala situací všech 
migrujících žen a dívek a upřednostňovala 
v příštím víceletém finančním rámci cíl 
fondu v oblasti začleňování, a to 
prostřednictvím genderového 
rozpočtování, přidělování více zdrojů na 
zvyšování kvalifikace, rekvalifikace na 
přechod ke kvalitnímu zaměstnání a 
pracovním podmínkám, zvýšení jejich 
účasti na trhu práce a přijetí 
konkrétnějších opatření k překonání 
překážek, jimž čelí migrující ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6l. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí 
o zvýšení míry zaměstnanosti žen v Evropě 
a usnadnila jejich přístup na trh práce, 
například poskytnutím větších pobídek na 
podporu podnikání žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6m. zdůrazňuje aktivní a zásadní úlohu 
žen v hospodářství venkovských oblastí; 
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připomíná postoj Evropského parlamentu 
ze dne 4. dubna 2017, zejména pokud jde 
o nedostatečnou registraci žen pracujících 
v zemědělství; tento nedostatek údajů 
znamená nedostatek přesných statistik 
týkajících se této problematiky; 
zdůrazňuje, že uznání práce žen v 
zemědělském odvětví je zásadní, má-li být 
viditelná, a může přispět k rozvoji 
venkovských oblastí a k rovnosti žen a 
mužů; zdůrazňuje, že je třeba si v 
členských státech vyměňovat osvědčené 
postupy, zejména pokud jde o profesní 
postavení manželek, s nímž se v 
zemědělství počítá, aby jim byl umožněn 
přístup k sociálnímu zabezpečení, přístup 
ke vzdělávání, k mateřské dovolené a k 
důchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6n. konstatuje, že přetrvávají značné 
rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů v 
zemědělství, neboť míra nezaměstnanosti 
žen a neformální práce žen je vyšší, ženy 
ve venkovských oblastech jsou více 
postiženy rozdíly v rozdělení 
pečovatelských povinností a potýkají se s 
většími obtížemi, pokud jde o vlastnictví a 
kontrolu půdy a dalších výrobních 
faktorů; vítá výzvu Komise k investicím do 
rozvoje základních služeb ve venkovských 
oblastech a naléhavě žádá o přístup ke 
SZP založený na genderovém 
rozpočtování a také o identifikaci 
možností financování v rámci druhého 
pilíře SZP s cílem zlepšit přístup žen k 
půdě a zabývat se jejich pracovními 
podmínkami ve venkovských oblastech, 
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zejména pokud jde o sezónní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6o. opakuje svou výzvu, aby se dále 
zlepšilo shromažďování údajů rozlišených 
podle pohlaví1d v oblastech, jako je 
neformální zaměstnávání, podnikání, 
přístup k financování a služby zdravotní 
péče, neplacená práce, chudoba a dopad 
systémů sociální ochrany; rovněž 
naléhavě vyzývá EU, aby vypracovala a 
začlenila nové ukazatele, jako je chudoba 
pracujících, rozdíly ve využívání času, 
hodnota pečovatelské práce 
(placené/neplacené) a míra využívání 
možností, které přináší směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, u žen a mužů;
__________________
1d Usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v 
odměňování žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 p (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6p. připomíná, že podle údajů 
zveřejněných Eurostatem v roce 2019 
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pouze 28 % členů představenstev 
společností kótovaných na burze v EU a 
18 % vedoucích pracovníků byly ženy; 
zdůrazňuje, že ačkoli některé členské státy 
mají legislativní opatření zaměřená na 
prolomení skleněného stropu, údaje o 
jejich provádění se ukazují jako 
nedostatečné; vyzývá členské státy, aby 
zavedly mechanismy monitorování a 
hodnocení, aby mohly v případě potřeby 
přesměrovat nebo upravit stávající 
opatření s cílem zajistit lepší účinnost 
politik v oblasti rovnosti žen a mužů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 r (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6r. vyjadřuje politování nad značnou 
nerovnováhou mezi ženami a muži při 
přijímání ekonomických rozhodnutí na 
nejvyšší úrovni; vítá návrh Komise 
usilovat o přijetí návrhu směrnice o 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kótovaných na burzách (tzv. 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech) z roku 2012, který 
byl v Radě zablokován; vyzývá Komisi a 
Radu, aby zvážily možnost jít nad rámec 
této směrnice, včetně dalších opatření, 
jako je uplatňování 40% kvóty na dozorčí 
a nevýkonné i výkonné správní rady, a 
aby do oblasti působnosti směrnice 
zahrnuly střední podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6 s (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6s. pandemie Covid-19 způsobila 
masivní a rušivý dopad na zdravotnické a 
hospodářské systémy členských států a 
způsobila společnostem útrapy a krize v 
oblasti zaměstnanosti, které budou 
vyžadovat spolupráci všech orgánů 
Evropské unie. Vyzývá proto Komisi, aby 
sledovala situaci v oblasti práce a 
zaměstnanosti žen, aby se předešlo riziku, 
že ženy budou patřit mezi nejzranitelnější 
subjekty krize způsobené pandemií Covid-
19, a aby vypracovala opatření zaměřená 
na zajištění jejich vstupu do světa práce 
a/nebo setrvání v něm;

Or. it

Pozměňovací návrh 216
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 t (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6t. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychleně přijaly reakci zohledňující 
rovnost žen a mužů na sociální a 
hospodářskou krizi COVID-19, včetně 
přijetí zvláštních opatření na 
hospodářskou obnovu pro ženy, s cílem 
zmírnit nepřiměřený a dlouhodobý dopad 
krize na práva žen, příjmy a sociální 
ochranu a zabránit dalším nerovnostem a 
diskriminaci ve světě práce; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tuto strategii pro 
rovnost žen a mužů využívaly jako hybnou 
sílu určující směr období po skončení 



PE650.655v02-00 120/122 AM\1205885CS.docx

CS

krize COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 u (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6u. vítá nástroj pro dočasnou podporu 
na zmírnění rizik nezaměstnanosti v 
mimořádné situaci (SURE); vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
nástroj SURE bude řešit ztrátu příjmů, 
sociální ochrany a důchodových nároků 
žen v důsledku pečovatelského břemene a 
nerovných pracovních a pracovních 
podmínek; požaduje zkrácení týdenní 
pracovní doby, aniž by došlo ke ztrátě 
odměny žen, které jsou pečovatelkami 
nebo pracujícími rodiči s povinnostmi 
péče o dítě doma;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 v (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6v. vyzývá členské státy, aby 
prodloužily dobu trvání pro pobírání 
dávek v nezaměstnanosti, dokud nebude 
dosaženo plného hospodářského oživení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6w. vítá rozhodnutí Rady o aktivaci 
„obecné únikové doložky“ a vyzývá 
členské státy, aby investovaly do veřejných 
služeb, včetně bezplatné péče o děti a 
zdravotní péče, s cílem vytvořit nová 
kvalitní pracovní místa a zmírnit sociálně-
ekonomický dopad krize; domnívá se, že 
úsporná opatření mají dlouhodobé 
negativní dopady, zejména na ženy, a 
nesmí být prosazována v návaznosti na 
krizi COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 x (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6x. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání v reakci na krizi COVID-19 
a aby také zajistily, že sociální partneři 
budou plně zapojeni do navrhování 
a provádění přijatých opatření; domnívá 
se, že sociální dialog, včetně kolektivního 
vyjednávání, pomůže zajistit rovné 
postavení žen a mužů a demokratickou 
obnovu, při které „nikdo nebude 
opomenut“; vyzývá k rozvoji občanského 
dialogu s organizacemi občanské 
společnosti v souladu s participativní 
demokracií a občanskou iniciativou 
(článek 11 SEU);

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6 y (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6y. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
jako nemoc z povolání uznaly onemocnění 
COVID-19; vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala doporučení Komise 
(2003/670/ES) týkající se evropského 
seznamu nemocí z povolání, zejména s 
cílem zahrnout onemocnění COVID-19 
tak, aby se tento seznam vztahoval na 
všechny pracovníky, kteří jsou v současné 
době nepřiměřeně vystaveni infekci;

Or. en


