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Pozmeňujúci 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
Citácia 1 a

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, najmä na jeho zásady 2, 
3, 6, 9 a 15,

Or.en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 b (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na Agendu OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj a na ciele 
udržateľného rozvoja, najmä na ciele 1, 5, 
8 a 10 a ich príslušné ciele a ukazovatele,

Or.en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 c (nová)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
o rovnakom odmeňovaní pracujúcich 
mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty z 
roku 1951 a na Dohovor MOP o násilí a 
obťažovaní z roku 2019,

Or.en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 d (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na odporúčanie 
Komisie zo 7. marca 2014 týkajúce sa 
posilnenia zásady rovnakej odmeny pre 
ženy a mužov prostredníctvom 
transparentnosti2a,
__________________
2a Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 112.

Or.en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 e (nová)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na strategický záväzok 
Komisie týkajúci sa rodovej rovnosti na 
roky 2016 – 2019,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 f (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na akčný plán EÚ na 
roky 2017 – 2019: Riešenie rozdielu v 
odmeňovaní žien a mužov 
(COM(2017)0678),

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 g (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu Komisie 
z roku 2019 o rovnosti žien a mužov 
v Európskej únii,

Or. en
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Pozmeňujúci 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

Návrh stanoviska
Citácia 1 h (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní 
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami vo 
veciach zamestnanosti a povolania a na 
smernicu Európskeho parlamentu3a a 
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o 
rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom rodičov a osôb s 
opatrovateľskými povinnosťami, ktorou 
sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ3b,
__________________
3a Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
3b Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 i (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na index rodovej 
rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť, najmä na správu indexu za rok 
2019,
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Citácia 1 j (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery Rady z 13. 
júna 2019 o odstraňovaní rozdielu v 
odmeňovaní žien a mužov: kľúčové 
politiky a opatrenia,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 k (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery Rady z 10. 
decembra 2019 o hospodárstvach 
uplatňujúcich rodovú rovnosť v EÚ: 
ďalší postup,

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Citácia 1 l (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie 
z 26. mája 2016 o chudobe: rodové 
hľadisko,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 m (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie 
z 19. januára 2017 o európskom pilieri 
sociálnych práv,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 n (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. júna 2017 o potrebe stratégie EÚ na 
odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a 
mužov a na predchádzanie tomuto javu,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
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
Citácia 1 o (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 3. 
októbra 2017 o posilnení ekonomického 
postavenia žien v súkromnom a vo 
verejnom sektore v EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 p (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. novembra 2017 o boji proti 
nerovnostiam ako prostriedku na podporu 
tvorby pracovných miest a rastu,

Or. en

Pozmeňujúci 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



PE650.655v02-00 10/123 AM\1205885SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Citácia 1 r (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie 
z 30. januára 2020 o rozdieloch v 
odmeňovaní žien a mužov,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 s (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 5. marca 2020 o Únii rovnosti: stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025,

Or. en

Pozmeňujúci 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
Citácia 1 t (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 
17. apríla 2020 o koordinovanom opatrení 
EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom,
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Pozmeňujúci návrh 20
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže súčasné politiky v oblasti 
rodovej rovnosti neboli schopné sa 
vysporiadať s diskrimináciou žien, a to 
nielen z dôvodu zachovania hlboko 
zakorenených rodových stereotypov v 
našich spoločnostiach, ale aj z dôvodu 
narušenia sociálnych a hospodárskych 
práv, ktoré neúmerne postihujú ženy, 
najmä tie, ktoré sú vystavené viacerým 
formám diskriminácie a ktoré sú s väčšou 
pravdepodobnosťou ohrozené chudobou a 
sociálnym vylúčením než muži;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže rodová rovnosť je jednou zo 
spoločných a základných zásad Európskej 
únie, ktoré sú zakotvené v článku 2 a 
článku 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ, v článku 8 
ZFEÚ a v článku 23 Charty základných 
práv; keďže v článku 157 ZFEÚ je 
výslovne stanovené, že každý členský štát 
zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej 
odmeny pre mužov a ženy za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

Or. en
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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže rodová rovnosť je jednou zo 
spoločných a základných zásad Európskej 
únie, ktoré sú zakotvené v článku 2 a 
článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, 
v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie a v článku 23 Charty základných 
práv; keďže v článku 157 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie je výslovne 
stanovené, že každý členský štát zabezpečí 
uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre 
mužov a ženy za rovnakú prácu alebo 
prácu rovnakej hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže zásada rodovej rovnosti je 
základnou hodnotou EÚ, ktorá je 
zakotvená v článkoch 2 a 3 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii; keďže články 8 a 19 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 
článok 23 Charty základných práv jasne 
stanovujú záväzok EÚ k presadzovaniu 
rodového hľadiska vo všetkých jej 
politikách a činnostiach;

Or. fr
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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže hospodárska nezávislosť je 
základným predpokladom sebarealizácie 
žien a mužov a zaručenie rovnakého 
prístupu k finančným zdrojom má v 
procese dosahovania rodovej rovnosti 
zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Af. keďže v celej EÚ dostávajú ženy 
neúmerne nižšie príjmy ako muži; keďže 
podľa najnovších údajov Európskej 
komisie je rozdiel v hodinovej mzde žien a 
mužov v EÚ 15,7 %, hoci v jednotlivých 
členských štátoch sa výrazne líši; keďže 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa 
zvyšuje na 30,1 %, keď sa berie do úvahy 
miera zamestnanosti a celkovej účasti na 
trhu práce; keďže zatiaľ čo na čiastočný 
úväzok pracuje v EÚ len 8 % mužov, v 
prípade žien v celej EÚ to činí takmer 
tretinu (31 %) z rôznych dôvodov vrátane 
stereotypov, štrukturálnych dôvodov a 
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spoločenských očakávaní;

 

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže podľa najnovších údajov 
Komisie je rozdiel v hodinovej mzde žien a 
mužov v EÚ 16 %, hoci v jednotlivých 
členských štátoch sa výrazne líši; keďže 
v EÚ je zamestnaných len 67 % žien 
oproti 78 % mužov; keďže rozdiel v 
dôchodkoch žien a mužov je 37 % a 
priemerné dôchodky žien sú o 30,1 % 
nižšie ako dôchodky mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A h (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ah. keďže ženy sú nedostatočne 
zastúpené v dobre platených odvetviach a 
pozíciách s rozhodovacími právomocami a 
existujú pretrvávajúce rodové rozdiely na 
trhu práce EÚ, ako napríklad rozdiel v 
zamestnanosti žien a mužov (11,5 %), 
rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (16 %) 
a rozdiel v dôchodkoch žien a mužov (35,7 
%), ktoré môžu ženy v zraniteľných alebo 
neistých situáciách ohroziť; keďže na 
odstránenie rozdielov v odmeňovaní a 
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dôchodkoch žien a mužov je potrebné 
ambiciózne úsilie;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A i (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ai. keďže dôsledkom rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov je 37 % rozdiel 
v dôchodkoch žien a mužov, pričom tento 
stav bude pretrvávať aj v nasledujúcich 
desaťročiach, ako aj rozdielna úroveň 
hospodárskej nezávislosti medzi ženami a 
mužmi, pričom každá piata pracujúca 
žena v EÚ patrí do najnižšej mzdovej 
skupiny, zatiaľ čo u mužov len každý 
desiaty;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A j (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aj. keďže neschopnosť odmeňovať 
ženy rovnako obmedzuje ich schopnosť 
dosiahnuť ekonomickú nezávislosť, a tým 
aj ich schopnosť rozhodovať o svojom 
živote nezávislejšie; keďže miera chudoby 



PE650.655v02-00 16/123 AM\1205885SK.docx

SK

pracujúcich žien by mohla klesnúť z 8,0 
% na 3,8 %, ak by podľa Inštitútu pre 
výskum politiky (Institute for Women’s 
Policy Research) boli ženy platené 
rovnako ako muži; keďže zo súčasného 
celkového počtu 5,6 milióna detí žijúcich v 
chudobe by sa v prípade, že by sa rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov odstránili z 
chudoby dostalo 2,5 milióna detí;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A k (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ak. keďže transparentnosť 
odmeňovania môže zohrávať kľúčovú 
úlohu pri zabezpečovaní významného 
pokroku pri riešení rozdielov v príjmoch 
mužov a žien a v boji proti nerovnostiam a 
mohla by pomôcť odhaliť systematické 
podhodnotenie a nedostatočné ocenenie a 
odmeňovanie práce žien v centre 
pretrvávajúcich nerovností v odmeňovaní 
žien a mužov; keďže transparentnosť 
odmeňovania môže ďalej podporovať 
stratégie kolektívneho vyjednávania s 
cieľom znížiť nespravodlivé rozdiely v 
odmeňovaní, ako aj riešiť problém 
nízkych miezd vo všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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 
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Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A l (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Al. keďže rozdiely medzi hrubým 
mesačným príjmom pracujúcich mužov a 
žien vo veku 15 – 24 rokov (7 %) boli viac 
ako päťkrát nižšie než u iných 
zamestnancov vo veku nad 65 rokov (38 % 
rodový rozdiel) a v súčasnosti je zjavnou 
sankciou príjmu, pokiaľ ide o materstvo; 
keďže chudoba sa vyskytuje najmä v 
rodinách, v ktorých sú ženy jedinou 
osobou s príjmom, pričom v roku 2017 
bolo v EÚ chudobou ohrozených 35 % 
osamelých matiek v porovnaní s 28 % 
osamelých otcov1a;
__________________
1a výpočet 

Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 
(EIGE), EU-SILC.

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A m (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Am. keďže posilnenie ekonomického 
postavenia žien je kľúčom k dosiahnutiu 
rodovej rovnosti, k boju proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu a zlepšeniu 
európskeho hospodárstva; keďže 
hospodárska strata vyplývajúca z 
rozdielov v zamestnanosti žien a mužov 
predstavuje približne 370 miliárd EUR 
ročne1a;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
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
Odôvodnenie A n (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

An. keďže prierezový prístup má 
kľúčový význam pre pochopenie 
viacerých foriem diskriminácie, ktoré sa 
prehlbujú v dôsledku rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov v neprospech 
žien, ako aj kombinácie rôznych identít a 
vzájomnej súvislosti medzi rodovým 
hľadiskom a inými sociálnymi faktormi; 
keďže viac ako polovica žien v 
produktívnom veku so zdravotným 
postihnutím je ekonomicky neaktívna; 
keďže vo všetkých členských štátoch je 
miera závažnej materiálnej deprivácie 
žien so zdravotným postihnutím vyššia než 
u žien bez zdravotného postihnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A o (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ao. keďže v niektorých členských 
štátoch existuje viditeľná vôľa, a to aj v 
oblasti posilňovania hospodárskeho 
postavenia žien, a existuje riziko, že 
rodová rovnosť by mohla z hľadiska 
priorít v programe členských štátov viac 
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klesnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A p (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ap. keďže kríza Covid-19 v oveľa 
väčšej miere postihuje ženy v sociálno-
ekonomickej sfére vzhľadom na to, že 
majú nižšie platy, úspory a dôchodky, sú 
vystavené vyššej miere nekonvenčných a 
neistých foriem práce a chudoby, nemajú 
rovnaký prístup k sociálnej ochrane, sú 
viac vystavené riziku prepustenia alebo 
kratšej pracovnej doby v dôsledku krízy a 
čelia zvýšenej a špecifickej záťaži v 
prípade obmedzenia pohybu v dôsledku 
diskriminačného rozdelenia neplatenej 
domácej práce a práce v oblasti 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A q (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aq. keďže ženy prevažujú v oblasti 
poskytovania starostlivosti a podpory 
spoločnosti pri súčasnej kríze Covid-19 a 
sú zároveň vystavené väčšiemu riziku 
kontaminácie v dôsledku nadmerného 
zastúpenia v základných a čoraz väčšmi 
exponovaných povolaniach[1], ako sú 
zdravotné sestry a ďalší zdravotnícki 
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pracovníci, zamestnanci lekární, pokladní 
na trhu, pracovníci v oblasti starostlivosti 
o staršie osoby a upratovačky1a;
__________________
1a podľa Eurostatu 78 % všetkých 
zdravotníckych pracovníkov vrátane 4,1 
milióna ľudí s nízkymi a vysoko 
exponovanými osobnými opatrovateľmi 
predstavujú ženy: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A r (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ar. keďže stratégia pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025 a posilnenie 
politík zohľadňujúcich rodové hľadisko 
na úrovni EÚ sú nevyhnutné na 
zabezpečenie toho, aby vplyv krízy Covid-
19 nerozširoval rodovú nerovnosť a aby 
odpovede prispievali k zníženiu 
diskriminácie žien;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A s (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

As. keďže najmä z dôvodu tradičných 
stereotypov hrozí, že pracovný život žien 
bude osobitne ovplyvnený hygienickými 
opatreniami, ktoré prijali členské štáty v 
reakcii na krízu Covid-19;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A t (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

At. keďže kríza COVID-19 bude mať 
za následok ešte väčšie nerovnosti a 
diskrimináciu medzi mužmi a ženami na 
trhu práce; keďže pracovníci v prvej línii, 
ako sú zdravotné sestry a kľúčoví 
pracovníci pracujúci v oblasti 
potravinového maloobchodu a dodávania 
potravín, vzdelávania, 
poľnohospodárstva, dopravy, členovia 
núdzových služieb, občianskej spoločnosti, 
dobrovoľníci, poskytovatelia upratovania 
a zberu odpadu, v odvetviach, v ktorých 
pracujú prevažne ženy, sú nespravodlivo 
nedostatočne platení a podhodnocovaní; 
keďže v čase krízy nie je opodstatnené 
spochybniť naliehavosť presadzovania 
zásady rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu podľa Zmluvy o EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
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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
Odôvodnenie A u (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Au. keďže pandémia COVID-19 viedla 
k tomu, že milióny zamestnancov pracujú 
na diaľku, pracujú v stresových 
podmienkach, nadmerne pracujú a 
ohrozujú svoje zdravie, pričom ženy sú 
obzvlášť zraniteľné z dôvodu tradične 
väčšej starostlivosti a domácich 
povinností;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A v (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Av. keďže riziko chudoby sa v 
priebehu života prudko zvyšuje, čo 
poukazuje na akumulovanie dôsledkov 
nerovností v odmeňovaní; keďže chudoba 
osôb vo veku nad 75 rokov sa dôsledne 
sústreďuje medzi ženy, a to najmä z 
dôvodu vplyvu opatrovateľských 
povinností súvisiacich s pohlavím a 
skrátenia pracovného času a/alebo nižších 
príjmov žien počas celej ich kariéry, z 
čoho vyplýva nižší dôchodok;

Or. en
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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A w (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aw. keďže podľa OSN sa s 
psychologickým alebo so sexuálnym 
obťažovaním na pracovisku alebo s 
obťažovaním so závažnými dôsledkami z 
hľadiska osobných a profesionálnych 
ambícií stretáva takmer 35 % žien na 
celom svete a toto obťažovanie má 
nepriaznivý vplyv na sebaúctu žien a ich 
pozíciu pri vyjednávaní spravodlivejšej 
odmeny; keďže spravodlivé odmeňovanie 
a ekonomická nezávislosť sú základným 
predpokladom toho, aby ženy mohli 
zanechať zneužívajúci a násilný vzťah;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A x (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ax. keďže každá tretia žena v EÚ 
zažila od veku 15 rokov fyzické a/alebo 
sexuálne násilie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
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Rafaela
Návrh stanoviska
Odôvodnenie A y (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ay. keďže podiel žien na trhu práce 
naďalej rastie; keďže ženy častejšie 
pracujú na pracovných miestach, na ktoré 
majú nadmernú kvalifikáciu;

Or.en

Pozmeňujúci návrh 45
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. pripomína, že diskriminácia na 
základe pohlavia je naďalej rozšírená a 
bežná, a nepoškodzuje len jednotlivca, ale 
aj spoločnosť ako celok; vyzýva preto 
Komisiu, aby posilnila svoje opatrenia 
nad rámec stratégie, stanovila si pevné 
ciele a predložila aktuálne alebo 
aktualizované právne predpisy a 
zabezpečila dostatočné finančné 
prostriedky na boj proti diskriminácii z 
dôvodu pohlavia;

Or.en

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

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. berie na vedomie základ pre zásah 
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EÚ, ako je opísaný v pláne ES o stratégii 
pre rodovú rovnosť; zdôrazňuje význam 
stratégie pre rodovú rovnosť, ktorá 
podporuje, koordinuje a dopĺňa opatrenia 
členských štátov v oblasti rovnosti;

Or.en

Pozmeňujúci návrh 47
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1b. pripomína, že svet práce zostáva 
nerovnomerný, pokiaľ ide o príjmy, 
kariérne vyhliadky, feminizované 
odvetvia, prístup k sociálnej ochrane, 
vzdelávanie a odbornú prípravu; 
pripomína, že všetky tieto rozmery treba 
riešiť v záujme dosiahnutia rodovej 
rovnosti;

Or.en

Pozmeňujúci návrh 48
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. pripomína, že je potrebné bojovať 
proti viacvrstvovej diskriminácii, najmä 
zraniteľných skupín, ako sú ženy so 
zdravotným postihnutím, čierne ženy a 
ženy inej farby pleti, migrantky a ženy 
patriace k etnickej príslušnosti, staršie 
ženy a LGBTIQ+ osoby;
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Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek -1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1e. víta novú stratégiu EÚ pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025, najmä 
začlenenie horizontálnych zásad 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a 
prelínania; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby všetky ženy vrátane žien z 
menšinových skupín, ako sú ženy so 
zdravotným postihnutím, migrantky, ženy 
inej farby pleti a ženy patriace k etnickým 
menšinám, staršie ženy, slobodné matky a 
LGBTIQ osoby, mali prospech z jej cieľov 
a činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek -1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1e. víta hodnotenie Komisie týkajúce 
sa existujúceho rámca pre rovnakú 
odmenu za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty, začatie konzultačného 
procesu o tom, ako zlepšiť rodovú 
rovnosť vo svete práce, pripravovanú 
správu o primeranosti dôchodkov a 
zváženie poskytovania dôchodkových 
kreditov za prerušenia kariéry v súvislosti 
so starostlivosťou v zamestnaneckých 
dôchodkových systémoch;
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Pozmeňujúci 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
Odsek -1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1f. vyjadruje znepokojenie nad 
obmedzenou sociálnou mobilitou, ktorá 
obmedzuje mobilitu pracovnej sily medzi 
ženami; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 
príležitosti na mobilitu pracovnej sily v 
rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na lepšie vykonávanie a revíziu 
smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady 
rovnakých príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v 
záležitostiach zamestnania a povolania 
(prepracované znenie);

 dôrazne odporúča členským štátom, aby 
vykonávali odporúčanie Komisie z roku 
2014 o posilnení zásady rovnakej odmeny 
pre ženy a mužov prostredníctvom 
transparentnosti (2014/124/EÚ); 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

1. zdôrazňuje význam smernice 
2006/54/ES vrátane vymedzenia pojmu 
rovnaká odmena za rovnakú prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 1. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
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smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

dodržiavanie smernice 2006/54/ES, aby sa 
v praxi zabezpečila úplná rovnosť medzi 
mužmi a ženami v pracovnom živote; 
odmieta doplnenie nových definícií alebo 
koncepcií, ktoré znamenajú rozsiahlu 
revíziu právneho rámca, ktorý sa opiera o 
uvedenú smernicu, ako aj jej základných 
práv;

Or. es

Pozmeňujúci 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
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

1. vyzýva Komisiu, aby na základe 
svojho nedávneho vyhodnotenia 
fungovania a vykonávania právnych 
predpisov EÚ o rovnakom odmeňovaní 
predložila včasnú revíziu smernice 
2006/54/ES s cieľom aktualizovať a 
zlepšiť existujúce právne predpisy a 
zlepšiť presadzovanie práva v súlade s 
judikatúrou Európskeho súdneho dvora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES, v úzkej spolupráci 
so sociálnymi partnermi s cieľom posilniť 
zásadu pojmu „práca rovnakej hodnoty“, 
ktoré sa bude vzťahovať na všetky 
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ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko; pracovné odvetvia a ktoré bude zahŕňať 
rodové hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
vymedzenie pojmu „práca rovnakej 
hodnoty“, ktoré sa bude vzťahovať na 
všetky pracovné odvetvia a ktoré bude 
zahŕňať rodové hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní  
vymedzenie pojmu „práca rovnakej 
hodnoty“, ktoré sa bude vzťahovať na 
všetky pracovné odvetvia a ktoré bude 
zahŕňať rodové hľadisko a plán 
vykonávania zásady rovnakej odmeny 
(čl. 4 smernice);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 60
Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko; 
vyzýva Komisiu, aby do nasledujúceho 
roka predložila revíziu smernice 
2006/54/ES; takáto revízia by mala 
zahŕňať záväzné vymedzenie pojmu 
„práca rovnakej hodnoty“ vo všetkých 
profesijných odvetviach, ktoré zahŕňa 
rodové hľadisko, odkaz na viaceré formy 
diskriminácie, ďalšie opatrenia na 
zabezpečenie vykonateľnosti smernice 
zavedením účinnejších sankcií, ako aj 
zákaz akejkoľvek diskriminácie na 
základe sexuálnej orientácie a rodovej 
identity alebo zmeny pohlavia; odstrániť 
zastarané obmedzenia vo vecnej 
pôsobnosti týkajúce sa zamestnaneckých 
systémov sociálneho zabezpečenia; 
zahrnúť odkaz na členské štáty pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich z nástrojov 
medzinárodného práva a práva z oblasti 
ľudských práv, ktoré ratifikovali, ako sú 
zmluvy OSN a dohovory MOP; posilniť a 
aktualizovať procesné práva;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
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smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní 
záväzné vymedzenie pojmu „práca 
rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude 
vzťahovať na všetky pracovné odvetvia a 
ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko; s 
povinnosťou spoločností vypracúvať 
iniciatívy alebo plány v oblasti rodovej 
rovnosti vrátane opatrení na odstránenie 
segregácie, rozvoja systémov 
odmeňovania a opatrení na podporu 
kariéry žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zvážila vymedzenie pojmu práce 
„rovnakej hodnoty“ na základe judikatúry 
Súdneho dvora, ktorá zahŕňa odkazy na 
prácu na čiastočný úväzok a rovnováhu 
medzi formálnymi odbornými 
kvalifikáciami a skutočne vykonávanými 
úlohami a ktorá zaťažuje dôkazné 
bremeno zamestnávateľa alebo strany, 
ktorá tvrdí, že odborná prax je 
relevantným faktorom pri výkone práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že článok 21 Charty 
základných práv obsahuje zásadu 
nediskriminácie, a to aj na základe 
pohlavia;

Or. es

 Pozmeňujúci návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu z 30. januára 2020 o 
rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla 
nový akčný plán EÚ na odstránenie 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov s 
jasnými cieľmi pre členské štáty a 
prierezovou perspektívou s cieľom 
venovať pozornosť faktorom vedúcim k 
rozdielu v dôchodkoch a aby posúdila 
potrebu osobitných opatrení na zníženie 
tohto rozdielu nad rámec možného 
zabezpečenia dôchodkových kreditov pre 
ženy aj mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. domnieva sa, že uplatňovanie 
rodového hľadiska vo všetkých politikách 
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EÚ a vo formulovaných pojmoch je skôr 
nevýhodou než výhodou, pretože jeho 
výrazný sexistický jazyk je v rozpore s 
duchom sociálneho zmieru, na ktorom sú 
založené zmluvy Európskej únie, pričom 
sa porušujú základné zásady, ako 
napríklad rovnosť medzi pohlaviami tým, 
že sa upevňuje postavenie žien voči 
mužom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 66
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. uznáva vplyv sociálne 
zodpovedného verejného obstarávania na 
podporu rodovej rovnosti v práci, zvýšenej 
účasti žien na trhu práce a zosúladenia 
pracovného a súkromného života; vyzýva 
Komisiu, aby monitorovala dodržiavanie 
rovnakej odmeny pre ženy a mužov ako 
súčasť všetkých zmlúv verejného 
obstarávania v EÚ a aby využívala rodovo 
citlivé verejné obstarávanie ako nový 
strategický prístup obstarávania, ktorý 
prijíma usmernenia a poskytuje technickú 
podporu členským štátom a verejným 
orgánom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. domnieva sa, že opieranie sa o 
striktne ideologické tvrdenia a nie o 
právny charakter ohrozuje skutočné a 
efektívne pochopenie zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v 
rôznych oblastiach činnosti; vyzýva preto 
Komisiu, aby bola vo svojich návrhoch 
dôslednejšia a presvedčivejšia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 68
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. víta záväzok Komisie prijať 
dôrazné opatrenia na riešenie rozdielov v 
odmeňovaní mužov a žien a z neho 
vyplývajúcich rozdielov v dôchodkoch, a 
to posilnením zásady rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu pre mužov a ženy;  víta 
nedávne vypracovanie novej európskej 
stratégie pre rodovú rovnosť s cieľom 
odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov, a to aj prostredníctvom záväzných 
opatrení v oblasti transparentnosti 
odmeňovania;“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby 
predložila komplexné informácie o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien a návrhy na riešenie rozdielov v 
odmeňovaní;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 70
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. víta záväzok Komisie predložiť 
opatrenia týkajúce sa transparentnosti 
odmeňovania mužov a žien, pričom 
zohľadní inštitucionálne charakteristiky 
každého členského štátu;

Or. fr

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. víta záväzok Komisie predložiť 
záväzné opatrenia v oblasti 
transparentnosti odmeňovania, aby 
pracovníci mali k dispozícii potrebné 
informácie o úrovni miezd s cieľom zistiť 
medzery a diskrimináciu a v prípade 
potreby prijať opatrenia; zdôrazňuje, že je 
dôležité predložiť návrh do konca roka 
2020, ako bolo sľúbené; domnieva sa, že 
tieto opatrenia by mali vychádzať z 
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odporúčania z roku 2014 týkajúceho sa 
posilnenia zásady rovnakej odmeny pre 
ženy a mužov prostredníctvom 
transparentnosti1b; zdôrazňuje význam 
úsilia sociálnych partnerov o zlepšenie 
rozdielov v zamestnanosti, odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov, najmä v 
prípade pripravovaného návrhu o 
transparentnosti odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. berie na vedomie svoju 
predchádzajúcu výzvu adresovanú 
Komisii, aby čo najskôr predložila 
nezáväzný nástroj o transparentnosti 
odmeňovania mužov a žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
nezáväzný nástroj o transparentnosti 
odmeňovania mužov a žien;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila monitorovací nástroj založený 
na dôkazoch o transparentnosti 
odmeňovania mužov a žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právne predpisy o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby do 6 
mesiacov predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

Or. en
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Pozmeňujúci 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
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr a do konca tohto roka predložila 
smernicu o transparentnosti odmeňovania 
mužov a žien , keďže bola sľúbená za 
prvých 100 dní; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby nespochybnila jej 
naliehavosť v súčasnej kríze, ktorá 
povedie k ešte hlbším rodovým 
nerovnostiam a diskriminácii na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby po 
konzultácii s organizáciami občianskej 
spoločnosti a súkromným sektorom 
predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien s cieľom zabezpečiť jej účinnosť ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Loucas Fourlas
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj s 
dostatočnými kontrolnými mechanizmami 
o transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila právny nástroj o 
transparentnosti odmeňovania mužov a 
žien1b; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
neexistuje konkrétny časový rámec na 
návrh takéhoto nástroja, a zdôrazňuje, že 
vzhľadom na súčasnú krízu je ešte 
naliehavejšie, aby Komisia splnila svoj 
záväzok predložiť návrh najneskôr do 
konca roka 2020; domnieva sa, že ženy by 
nemali platiť cenu za krízu Covid-19;
__________________
1b uznesenie Európskeho parlamentu 
z 30. januára 2020 o rozdiele 
v odmeňovaní žien a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. ďalej zdôrazňuje, že zodpovednosť 
sa do veľkej miery rozširuje na samotných 
zamestnávateľov, a vyzýva Európsku 
komisiu a členské štáty, aby zaviedli 
opatrenia, ktoré zaväzujú všetkých 
zamestnávateľov vo verejnom aj 
súkromnom sektore, aby prijali politiky a 
postupy transparentnosti odmeňovania v 
plnej miere, ako sú mzdové audity, ročné 
akčné plány pre rodovú rovnosť a ich 
monitorovanie, a rodovo neutrálne 
kritériá hodnotenia práce, ako aj 
zabezpečili účinný prístup k spravodlivosti 
a stanovili pokuty a sankcie pre 
zamestnávateľov, ktorí porušujú právo na 
rovnaké zaobchádzanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje a dôrazne podporuje 
cieľ posilniť zásadu rovnakej odmeny pre 
mužov a ženy; zdôrazňuje, že 
transparentnosť miezd má zásadný 
význam pre boj proti nespravodlivým 
mzdovým rozdielom a diskriminácii; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila záväzné 
právne predpisy EÚ v oblasti 
transparentnosti odmeňovania žien a 
mužov, pričom bude plne rešpektovať 
autonómiu vnútroštátnych sociálnych 
partnerov a zmluvnú slobodu sociálnych 
partnerov, najmä v tých členských 
štátoch, v ktorých je odmeňovanie tiež 
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zodpovednosťou sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. Domnieva sa, že na to, aby budúca 
smernica o platobnej transparentnosti 
priniesla skutočné zmeny, musí tiež 
umožniť pracovníkom a ich odborom 
kolektívne vyjednávať o pozitívnych 
krokoch a pokroku a že je nevyhnutné, 
aby sa podporovalo kolektívne 
vyjednávanie, aby mohlo zohrávať 
zásadnú úlohu pri účinnom vykonávaní 
zásady rovnakej odmeny; vyzýva Komisiu, 
aby v budúcich právnych predpisoch o 
transparentnosti odmeňovania 
podporovala úlohu kolektívneho 
vyjednávania a posilnila právo vyjednávať 
a uzatvárať kolektívne zmluvy na 
všetkých úrovniach (vnútroštátne, 
odvetvové, miestne a firemné);

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov 
prostredníctvom prísneho presadzovania 
zásady rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, a to 
nielen prostredníctvom právnych 
predpisov a opatrení na boj proti platovej 
diskriminácii, ale aj obnovením, 
presadzovaním a obhajobou kolektívneho 
vyjednávania a výmenou najlepších 
postupov; ďalej požaduje opatrenia na 
riešenie vertikálnej a horizontálnej 
segregácie v oblasti zamestnávania a 
diskriminačných postupov pri prijímaní 
rozhodnutí o zamestnávaní nových 
pracovníkov a o kariérnom postupe; 
požaduje opatrenia, ktoré zvyšujú 
sociálnu ochranu v oblastiach materstva, 
nezamestnanosti, choroby (vrátane 
ochorení postihujúcich výlučne ženy), 
pracovných úrazov a chorôb z povolania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že ženy vo svojich 
profesiách sú aj naďalej nedostatočne 
zastúpené na riadiacich pozíciách, a to aj 
medzi najväčšími spoločnosťami v EÚ, 
kde iba 8 % výkonných riaditeľov sú 
ženy; v rámci samotnej európskej stratégie 
pre rovnosť preto navrhuje, aby Komisia 
podporila prijatie návrhu na rodovú 
vyváženosť v správnych radách 
spoločností, ktorý predložila v roku 2012;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. berie na vedomie konzultáciu 
Komisie o európskom rámci pre 
minimálne mzdy; vyzýva Komisiu, aby pri 
navrhovaní politík trhu práce 
a sociálnych politík dodržiavala zásadu 
subsidiarity zakotvenú v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby pri riešení 
politík zamestnanosti venovala osobitnú 
pozornosť zásade subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že porovnateľné 
štatistiky členené podľa pohlavia sú 
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cenným nástrojom na riešenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov, pretože zvyšuje 
viditeľnosť a pomáha monitorovať 
pokrok alebo regresiu v oblasti rodovej 
rovnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili a ďalej rozvíjali štatistiku, 
výskum a analýzu;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali opatrenia na boj proti 
fenoménu skleného stropu, ako je 
napríklad rozsiahla rodičovská dovolenka, 
prístup k vysokokvalitnej a cenovo 
dostupnej starostlivosti o deti a 
odstránenie všetkých foriem priamej a 
nepriamej diskriminácie spojenej s 
podporou na trhu práce;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť podhodnocovaniu 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
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odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho 
podhodnocovania povolaní, ktoré 
vykonávajú prevažne ženy, a nadmerného 
zastúpenia žien v netypických formách 
práce; zdôrazňuje, že treba posilniť 
kolektívne vyjednávanie s cieľom podporiť 
stabilnú a kvalitnú zamestnanosť;

treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho 
podhodnocovania povolaní, ktoré 
vykonávajú prevažne ženy, a nadmerného 
zastúpenia žien v netypických formách 
práce; zdôrazňuje, že treba posilniť 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 
podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť chudobe vo 
všetkých jej formách a bez opierania sa o 
striktne ideologické tvrdenia, ktoré 
podporujú viktimizáciu žien; žiada, aby sa 
zabezpečili primerané pracovné 
podmienky vo všetkých sektoroch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, 
predovšetkým so singularizáciou a 
feminizáciou staroby, a najmä aby 
zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v priemernej 
dĺžke života a v starobných dôchodkoch a 
zlepšovali pracovné podmienky vo 
feminizovaných sektoroch; poukazuje na 
to, že je potrebné riešiť problematiku 
kultúrneho podhodnocovania povolaní, 
ktoré vykonávajú prevažne ženy, a 
nadmerného zastúpenia žien v netypických 
formách práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 93
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho 
podhodnocovania povolaní, ktoré 
vykonávajú prevažne ženy, a nadmerného 
zastúpenia žien v netypických formách 
práce; zdôrazňuje, že treba posilniť 
kolektívne vyjednávanie s cieľom 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali dôrazné opatrenia na riešenie 
chudoby vo všetkých jej formách vrátane 
chudoby v starobe, ktorá sa týka najmä 
žien; naliehavo žiada, aby sa účinne riešili 
prekážky, ktorým ženy čelia na trhu práce, 
aby prispievali do dôchodku a zabezpečili 
tak svoju ekonomickú nezávislosť v 
starobe; vyzýva na posilnenie 
kolektívneho vyjednávania s cieľom 
zlepšiť pracovné podmienky, a to aj vo 
feminizovaných odvetviach a 
povolaniach; opakuje, že s cieľom 
bojovať proti chudobe starších žien by 
členské štáty mali zabezpečiť primerané 
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podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

zabezpečenie pre staršie ženy vrátane 
opatrení, ako sú započítania za obdobia 
starostlivosti, primerané minimálne 
dôchodky, pozostalostné dávky a nároky 
na rodičovskú dovolenku pre mužov s 
cieľom zabrániť feminizácii chudoby; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila ukazovateľ 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, 
ktorý odráža rozdiel v odmeňovaní žien a 
mužov, trvanie a intenzitu práce, a aby ho 
pravidelne monitorovala v rámci stratégie, 
keďže posudzuje nahromadenie 
nerovností, ktorým čelia ženy počas 
celého svojho života;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaoberali rodovou perspektívou 
chudoby, a najmä poskytovaním stimulov 
na dosiahnutie rovnosti v odmeňovaní 
žien a mužov a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch;

 poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
je treba podporovať pracoviská, ktoré 
podporujú posilnenie rodovej rovnosti a 
dodržiavajú smernicu o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili rovnakú účasť a 
príležitosti na trhu práce pre mužov a ženy 
a aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
pripomína, že je bezprostredne potrebné, 
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problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

aby Komisia prijala primerané opatrenia 
na odstránenie rodových rozdielov a 
rodovej diskriminácie na trhu práce; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch, 
ako sú sektory vzdelávania, služieb, 
upratovania a starostlivosti; poukazuje na 
to, že je potrebné riešiť problematiku 
kultúrneho podhodnocovania povolaní, 
ktoré vykonávajú prevažne ženy, a 
nadmerného zastúpenia žien v netypických 
formách práce; zdôrazňuje potrebu 
náborových a výberových postupov 
zohľadňujúcich rodové hľadisko v 
súkromnom a verejnom sektore, a to 
najmä v tých odvetviach, ako sú STEM, 
kde sú ženy nedostatočne zastúpené; 
zdôrazňuje, že treba posilniť kolektívne 
vyjednávanie s cieľom podporiť stabilnú a 
kvalitnú zamestnanosť pre všetkých; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby urýchlene 



AM\1205885SK.docx 51/123 PE650.655v02-00

SK

prijali dlho očakávanú smernicu o ženách 
vo vrcholových orgánoch s cieľom riešiť 
významnú nerovnováhu medzi ženami a 
mužmi pri hospodárskom rozhodovaní na 
najvyššej úrovni;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dostupnosti a prístupe v dôchodkových 
nárokoch s cieľom odstrániť rodový rozdiel 
v starobných dôchodkoch a zlepšovali 
pracovné podmienky vo feminizovaných 
sektoroch; poukazuje na to, že je potrebné 
riešiť problematiku kultúrneho 
podhodnocovania povolaní, ktoré 
vykonávajú prevažne ženy, a potreby boja 
proti takýmto stereotypom a nadmerného 
zastúpenia žien v netypických formách 
práce; zdôrazňuje, že treba podporovať 
úlohu sociálnych partnerov a 
kolektívneho vyjednávania s cieľom 
podporiť stabilnú a kvalitnú zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
zdôrazňuje, že potenciál žien so 
zdravotným postihnutím prispievať k 
hospodárskemu rastu a sociálnemu 
rozvoju sa musí efektívnejšie využívať a 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 100
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce, a v relatívne 
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treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

málo ziskových odvetviach, ako sú 
starostlivosť a vzdelávanie; zdôrazňuje, že 
je potrebné venovať osobitnú pozornosť 
hospodárskym právam, konsolidácii a 
hospodárskej nezávislosti žien vo 
vidieckych oblastiach; zdôrazňuje, že treba 
posilniť kolektívne vyjednávanie, ako aj 
spoluprácu medzi profesijnými 
združeniami, vládnymi predstaviteľmi a 
nezávislými odborníkmi, a to s cieľom 
podporiť stabilnú a kvalitnú zamestnanosť;

Or. it

Pozmeňujúci 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
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje 
zásadnú úlohu žien ako poskytovateľov 
starostlivosti v rodine, smerom k deťom, 
ale najmä k starším osobám, a naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby ju právne uznali, 
a to aj prostredníctvom dôchodkových 
nárokov; zdôrazňuje, že treba posilniť 
kolektívne vyjednávanie s cieľom podporiť 
stabilnú a kvalitnú zamestnanosť;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť; zdôrazňuje potrebu 
stratégií na povzbudenie a podporu 
podnikateľských iniciatív žien, pretože 
môžu ženám poskytnúť dôveru, ktorú 
potrebujú na založenie vlastného 
podniku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
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aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje 
potrebu posúdiť a napraviť rodovú 
nerovnosť konkrétne v rozhodovacích 
pozíciách; zdôrazňuje, že treba posilniť 
kolektívne vyjednávanie s cieľom podporiť 
stabilnú a kvalitnú zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vo feminizovaných sektoroch; 
poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
problematiku kultúrneho podhodnocovania 
povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, 
a nadmerného zastúpenia žien v 
netypických formách práce; zdôrazňuje, že 
treba posilniť kolektívne vyjednávanie s 
cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú 
zamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby venovali pozornosť feminizácii 
chudoby vo všetkých jej formách, a najmä 
aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dôchodkových nárokoch s cieľom 
odstrániť rodový rozdiel v starobných 
dôchodkoch a zlepšovali pracovné 
podmienky vrátane odmeňovania vo 
feminizovaných sektoroch; poukazuje na 
to, že je potrebné riešiť problematiku 
kultúrneho podhodnocovania povolaní, 
ktoré vykonávajú prevažne ženy, a 
nadmerného zastúpenia žien v netypických 
formách práce; zdôrazňuje, že treba 
posilniť kolektívne vyjednávanie s cieľom 
podporiť stabilnú a kvalitnú zamestnanosť 
vrátane odmeňovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poznamenáva, že rastúce gig 
ekonomika má vplyv na pracovníkov, 
ktorí sa menej združujú v odboroch a 
riskujú neistotu pracovných miest v 
dôsledku faktorov, ako sú nestabilný 
pracovný čas a príjmy, nedostatočné 
pokrytie zamestnaneckých práv, neistota 
týkajúca sa sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkov alebo nedostatočný prístup ku 
kariérnemu rozvoju a rekvalifikácii; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
pochybnosť a neistota, ktorá sa s ňou 
spája, a ktorá sa zhoršila v dôsledku 
obmedzenia spôsobeného súčasnou 
krízou, majú mimoriadne negatívny vplyv 
na ženy, ktoré ešte stále znášajú bremeno 
starostlivosti na trhu práce s vysokým 
rodovým hľadiskom, a to najmä na tých, 
ktoré sa stretávajú s prelínajúcimi sa 
formami diskriminácie; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli cielené opatrenia 
sociálnej ochrany žien na voľnej nohe a 
pre ženy zamestnané v gig ekonomike; 
vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala vykonávanie smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní 
zásady rovnakého zaobchádzania so 
ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť 
ako samostatne zárobkovo činné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Eugenia Rodríguez Palop

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

3b. pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu z 10. októbra 2019 o 
zamestnanosti a sociálnych politikách v 
eurozóne a záväzok prijatý Komisiou v 
oznámení „Únia, ktorá sa usiluje o viac“ 
(pracovný program Komisie na rok 2020) 
na zlepšenie pracovných podmienok pre 
pracovníkov platforiem a naliehavo 
vyzýva na koordinovanú iniciatívu EÚ 
zameranú na zabezpečenie prístupu 
pracovníkov platforiem k sociálnej 
ochrane a zaručenie všetkých ich 
sociálnych a pracovných práv, pričom 
vyzýva Komisiu, aby po samite o práci na 
platforme vyhlásenom na tretí semester v 
tomto roku vypracovala legislatívny návrh 
týkajúci sa platformy, ktorý by zabezpečil 
začlenenie rodovej rovnosti do 
akéhokoľvek právneho rámca, ktorý sa 
ich týka; naliehavo žiada Komisiu, aby 
pre týchto pracovníkov zaviedla výnimku z 
pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže s cieľom umožniť im zapojiť sa do 
kolektívneho vyjednávania bez toho, aby 
sa považovali za kartel;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje znepokojenie nad 
nerovnováhou na trhu práce, v ktorej ženy 
vo všeobecnosti, a najmä mladé ženy, 
čelia dvojitej diskriminácii, pretože sú 
mladé a preto, že sú ženami; poukazuje na 
to, že miera nezamestnanosti a neistota 
zamestnania u mladých ľudí je 
exponenciálne vyššia ako v ktorejkoľvek 
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inej vekovej skupine; pripomína, že 
najnižšie platené a neisté pracovné miesta 
väčšinou vykonávajú ženy; pripomína, že 
mladí ľudia sú jednou z 
najzraniteľnejších skupín, pokiaľ ide o 
vážne hospodárske dôsledky COVID-19; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia 
pri riešení rodových rozdielov 
zohľadňovala potreby mladých ľudí, a 
najmä mladých žien;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri navrhovaní a vykonávaní opatrení 
na zvládnutie krízy Covid-19 venovali 
osobitnú pozornosť rodovému rozmeru s 
cieľom chrániť ženy počas krízy a po nej, 
najmä zabrániť tomu, aby ženy boli 
nútené opustiť svoje zamestnanie v 
prospech domácej a rodinnej starostlivosti 
a pomôcť im zosúladiť rodinné povinnosti 
a povinnosti práce (na diaľku), 
podporovať ich na pracovisku, chrániť 
ich pred domácim násilím, zabezpečiť, 
aby sa pri obnovovaní a návrate do práce 
na nich nezabudlo a aby sa predišlo 
nárastu rodovej nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli politiky, ktoré podporujú 
zamestnanosť žien a ich finančnú 
nezávislosť, vrátane politík, ktoré 
podporujú začlenenie žien z 
marginalizovaných skupín na trh práce; 
vyzýva členské štáty, aby bojovali proti 
segmentácii rodovo podmieneného trhu 
práce, a to investovaním do vzdelávania a 
odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť 
prístup žien k vysokokvalitnému 
zamestnaniu v odvetviach orientovaných 
na budúcnosť, najmä v oblasti 
podnikania, vedy, techniky, inžinierstva a 
matematiky a digitálneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že rovnaké príležitosti 
a vyššia účasť žien na trhu práce môžu 
zvýšiť zamestnanosť, hospodársku 
prosperitu a konkurencieschopnosť v 
Európe; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili ciele na zníženie počtu 
neistých pracovných miest a 
nedobrovoľnej práce na kratší pracovný 
čas s cieľom zlepšiť situáciu žien na trhu 
práce; zdôrazňuje, že práca na plný 
úväzok by mala byť normou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť 
nedostatočné zastúpenie žien v riadiacich 
pozíciách a v správnych radách, a potrebu 
ohodnotiť ženy s odbornými 
schopnosťami a znalosťami, a pritom 
zaručiť rovnaké podmienky a príležitosti, 
pokiaľ ide o prístup k pracovným 
miestam, ktoré si vyžadujú schopnosti a 
znalosti;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
regionálne a miestne orgány, aby 
podporovali projekty a ponúkali 
poradenstvo, najmä pokiaľ ide o ženy, o 
vytváraní inovačných 
poľnohospodárskych činností vo 
vidieckych a vyľudnených oblastiach s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť v 
poľnohospodárstve, ktoré je schopné 
vytvárať nové pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že financovanie má 
silnú rodovú zložku; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatkom rodového 
rozpočtovania v novom VFR a 
štrukturálnych fondoch; vyzýva Komisiu, 
aby ďalej podporovala a zlepšovala 
využívanie rozpočtu založeného na 
rodovej rovnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby znížili 
regulačné zaťaženie podnikov a vysokú 
úroveň zdaňovania práce s cieľom 
stimulovať vytváranie pracovných miest a 
účasť žien na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje neúnavnú a 
obdivuhodnú prácu pracovníkov v prvej 
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línii proti pandémii COVID-19, ako aj 
kľúčových pracovníkov pracujúcich na 
zachovaní verejného života a služieb a na 
zaručenie prístupu k základným tovarom; 
zdôrazňuje, že 70 % celosvetovej 
pracovnej sily v zdravotníctve a sociálnej 
oblasti sú ženy, ktoré často dostávajú iba 
minimálnu mzdu a v neistých pracovných 
podmienkach; vyzýva preto Komisiu, aby 
predložila hodnotenie pracovných 
podmienok a podmienok zamestnávania a 
kvalitného zamestnávania pracovníkov v 
prvej línii a kľúčových pracovníkov do 
konca roka, identifikovala zdroje ich 
neistého postavenia a aby navrhla 
európske právne nástroje na zabezpečenie 
dôstojných pracovných podmienok pre 
všetkých pracovníkov, najmä kľúčových 
pracovníkov, posilnila ich pokrytie 
kolektívnymi zmluvami a poskytla im 
spravodlivé uznanie, ktoré si zasluhujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva členské štáty, aby 
preukázali ich skutočný záväzok v oblasti 
rodovej rovnosti, a aby zabezpečili 
rovnovážne zastúpenie žien a mužov vo 
všetkých inštitúciách;

Or. it

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. Vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že zmeny pracovných podmienok, ako sú 
fyzické a psychologické vplyvy práce, 
právo na prepojenie, dohľad nad prácou 
a zintenzívnenie práce sa z dôvodu krízy 
COVID-19 zrýchľujú, pričom ženy sú 
omnoho viac postihnuté než muži z 
dôvodu ich prevládajúcej alebo stále 
tradičnej úlohy v domácnosti a rodine; 
vyzýva preto Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh zohľadňujúci rodové 
hľadisko týkajúci sa práva na odstúpenie 
od zmluvy, ako aj smernicu o duševnom 
zdraví na pracovisku s cieľom uznať 
úzkosť, depresiu a vyhorenie ako choroby 
z povolania, zaviesť mechanizmy na 
prevenciu a reintegráciu postihnutých 
zamestnancov do pracovnej sily a uľahčiť 
prijatie právneho nástroja EÚ na ochranu 
pracovníkov pred duševnými chorobami 
na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude 
vzťahovať na všetky potreby v oblasti 
starostlivosti počas celého života; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali dohovor 
MOP č. 189 o domácich pracovníkoch a 
aby v plnej miere vykonávali a 
prekračovali ciele stanovené v Barcelone 

vypúšťa sa
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a poskytovaním kvalitných univerzálnych 
služieb verejnej starostlivosti zabezpečili 
pokrytie týchto potrieb; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom1 a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice;
__________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude 
vzťahovať na všetky potreby v oblasti 
starostlivosti počas celého života; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali dohovor 
MOP č. 189 o domácich pracovníkoch a 
aby v plnej miere vykonávali a 
prekračovali ciele stanovené v Barcelone a 
poskytovaním kvalitných univerzálnych 
služieb verejnej starostlivosti zabezpečili 
pokrytie týchto potrieb; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom1 a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice;

4. vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude 
vzťahovať na všetky potreby v oblasti 
starostlivosti počas celého života; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali dohovor 
MOP č. 189 o domácich pracovníkoch a 
aby v plnej miere vykonávali a 
prekračovali ciele stanovené v Barcelone a 
poskytovaním kvalitných univerzálnych 
služieb verejnej starostlivosti zabezpečili 
pokrytie týchto potrieb; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice;

4. vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
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stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom1 a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice;

stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 122
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude 
vzťahovať na všetky potreby v oblasti 
starostlivosti počas celého života; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali dohovor 
MOP č. 189 o domácich pracovníkoch a 
aby v plnej miere vykonávali a 
prekračovali ciele stanovené v Barcelone 
a poskytovaním kvalitných univerzálnych 
služieb verejnej starostlivosti zabezpečili 
pokrytie týchto potrieb; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom1 a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice;

4. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
prístupu k cenovo dostupným a kvalitným 
zariadeniam starostlivosti, a to aj pre deti, 
staršie osoby a osoby s dlhodobými 
potrebami, čím sa posilní postavenie žien 
a zvýšia sa príležitosti na pracovisku; 
zdôrazňuje, že hoci zodpovednosť za 
organizovanie a obsah systémov 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve a za poskytovanie dlhodobej 
starostlivosti zostáva jednotlivým 
členským štátom, spolupráca na európskej 
úrovni spolu s efektívnym využívaním 
prostriedkov EÚ môže prispieť k rozvoju 
kvalitných služieb starostlivosti podporou 
a dopĺňaním opatrení prijatých na 
regionálnej a miestnej úrovni, ako aj tým, 
že pomôže členským štátom riešiť 
spoločné výzvy; vyzýva Komisiu, aby 
zaujala komplexný prístup ku všetkým 
druhom služieb starostlivosti a aby 
posilnila ustanovenia o efektívnom a 
synergickom využívaní príslušných 
finančných nástrojov EÚ v oblasti 
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celoživotného vzdelávania, výskumu a 
rozvoja infraštruktúry; nabáda členské 
štáty, aby uprednostňovali financovanie 
starostlivosti o deti a dlhodobej 
starostlivosti pomocou európskych 
štrukturálnych a investičných fondov bez 
toho, aby boli dotknuté rokovania o 
budúcom VFR; vyzýva na zber kvalitných 
údajov o poskytovaní starostlivosti o deti, 
staršie osoby, osoby so zdravotným 
postihnutím a iné závislé osoby 
prostredníctvom verejného a súkromného 
financovania, ktoré by mohli prispieť do 
štúdie analyzujúcej prínos neformálnej 
práce poskytovanej ženami a nedostatku 
starostlivosti, čím by sa vytvoril priestor 
pre výskum, ktorým by sa určila potreba 
rámca EÚ pre hospodárstvo starostlivosti 
o závislé osoby/rôzneho programu 
európskych opatrovateľov; vyzýva členské 
štáty, aby účinne a v plnej miere 
vykonávali nedávno prijatú smernicu o 
rovnováhe medzi prácou a deťmi, a tak 
zabezpečili využívanie výhod, ktoré sú v 
nej uvedené (vrátane otcov); vyzýva 
Komisiu, aby v rámci vykonávania 
európskeho piliera sociálnych práv ďalej 
koordinovala prácu zameranú na lepšie 
zosúladenie práce a rodiny a podporu 
rodičov počas ich kariéry; vyzýva členské 
štáty, aby prekročili minimálne normy 
smernice;“; 

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 



PE650.655v02-00 68/123 AM\1205885SK.docx

SK

európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom1 a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

rámec EÚ pre služby starostlivosti s 
cieľom stanoviť minimálne normy a 
usmernenia týkajúce sa kvality na riešenie 
všetkých potrieb starostlivosti počas celého 
životného cyklu v kontexte 
demografických zmien; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 
o domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali ciele stanovené v 
Barcelone, ako aj služby dlhodobej 
starostlivosti a progresívne pracovné 
opatrenia s cieľom uľahčiť účasť žien na 
trhu práce, čím zabezpečia pokrytie týchto 
potrieb prostredníctvom kvalitných, 
prístupných a cenovo dostupných služieb 
starostlivosti; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby v čo najkratšom čase a v plnej 
miere transponovali a vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom1  a vyzýva ich, aby 
išli nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života, s osobitným zreteľom 
na situáciu žien, ktoré sa starajú o svoje 
vlastné deti so zdravotným postihnutím; 
vyzýva členské štáty, aby ratifikovali 
dohovor MOP č. 189 o domácich 
pracovníkoch a aby v plnej miere 
vykonávali a prekračovali ciele stanovené 
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potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

v Barcelone a poskytovaním kvalitných 
univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 125
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom1 a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby urýchlene a v plnej miere vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom1 a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto 
smernice; a zaviedli opatrenia, ako sú 
platené dovolenky, pružné formy 
organizácie práce a služby starostlivosti a 
podpory, ktoré sú prispôsobené osobitným 
výzvam a potrebám rodičov a/alebo 
rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o 
osoby so zdravotným postihnutím, o 
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dlhodobo chorých alebo o ich staršie 
osoby, alebo; ako aj zavedenie 
ambicióznejších opatrení na podporu 
rovnakej úlohy mužov ako opatrovateľov;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom1 a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom1 a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice, najmä 
pokiaľ ide o mzdy;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom1 a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele v 
oblasti starostlivosti o deti stanovené v 
Barcelone a poskytovaním kvalitných 
univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom1 a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
európsku dohodu o starostlivosti (Care 
Deal for Europe), ktorá sa bude vzťahovať 
na všetky potreby v oblasti starostlivosti 
počas celého života; vyzýva členské štáty, 
aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o 
domácich pracovníkoch a aby v plnej 
miere vykonávali a prekračovali ciele 
stanovené v Barcelone a poskytovaním 
kvalitných univerzálnych služieb verejnej 
starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto 
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potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice;

potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom a vyzýva ich, aby išli nad rámec 
minimálnych noriem tejto smernice; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom európskeho semestra 
pozorne a systémovo monitorovala 
činnosť členských štátov v oblasti 
smernice o rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom;

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79. 1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
vykonávanie smernice o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom a aby o 
tom každoročne podávala správy, a vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili normy 
prostredníctvom takých opatrení, ako sú 
plne platené dovolenky, pokrytie pre 
všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich 
zamestnanecké postavenie alebo druh 
zamestnania alebo boj proti rodovým 
stereotypom, ktoré sa týkajú okrem iného 
otcovskej/materskej dovolenky, pričom 
treba venovať osobitnú pozornosť 
domácnostiam s jedným rodičom; vyzýva 
tiež Európsku úniu, členské štáty a 
sociálnych partnerov, aby podporovali 
kolektívne znižovanie pracovného času 
pre všetkých s cieľom prispieť k 
dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom a k zníženiu 
nezamestnanosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. Vyzýva členské štáty, aby prijali 
pružné dohody o pracovných 
podmienkach po konzultácii so sociálnymi 
partnermi, ktoré podporujú rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom a 
prerozdeľujú záťaž v rámci starostlivosti 
o rodinu; zdôrazňuje, že takáto flexibilita 
nesmie byť na ujmu alebo na úkor miezd, 
prístupu k sociálnym a pracovným 
právam a príjmom a mala by rešpektovať 
právo pracovníkov na prepojenie;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby investovali do silného a rozsiahleho 
systému kvalitných verejných a 
súkromných služieb a podporovali ho s 
cieľom zlepšiť rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom; 
rozšíriť a zmodernizovať existujúce 
služby starostlivosti a vzdelávania pre deti, 
aby si ženy nemuseli vyberať medzi 
rodinou a účasťou na trhu práce, s 
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cieľom finančne investovať do sociálneho 
štátu priaznivého pre ženy podľa 
barcelonských cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že v čase takých 
udalostí, ako je prebiehajúca pandémia 
koronavírusu, sa zvyšuje úloha a možnosti 
práce z domu a práce na diaľku; vyzýva 
Komisiu, aby do stratégie zahrnula úlohu 
práce z domu a práce na diaľku ako 
dôležitý faktor pri dosahovaní rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 133
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že sa program na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí výslovne 
zameria na osoby so zdravotným 
postihnutím, najmä ženy so zdravotným 
postihnutím, sprevádzané účinnými 
aktívnymi podpornými opatreniami 
prostredníctvom MVO, ktoré zastupujú 
osoby so zdravotným postihnutím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali a uľahčovali účasť žien v 
odvetví IKT a aby tiež posilnili postavenie 
žien, aby sa stali investormi a 
podnikateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. opakuje svoju výzvu Komisii a 
členským štátom, pokiaľ ide o uznesenie 
Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 
o ženách pracujúcich v domácnosti a 
opatrovateľkách v EÚ; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla rámec pre 
profesionalizáciu práce a starostlivosti v 
domácnosti, ktorý povedie k uznaniu a 
štandardizácii príslušných povolaní a 
zručností, ako aj k budovaniu kariéry, a 
nabáda členské štáty, aby zaviedli systémy 
profesionalizácie, odbornej prípravy, 
nepretržitého rozvoja zručností a 
uznávania kvalifikácií žien v domácnosti a 
opatrovateliek a aby vytvorili verejné 
agentúry zamestnanosti s cieľom posilniť 
profesionalizáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o 
zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
tehotných pracovníčok a pracovníčok 
krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok, s cieľom zabezpečiť, aby 
ženy v celej Európe mali z voľného 
pohybu pracovníkov rovnaké výhody ako 
muži1c;

__________________
1c Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o 
opatreniach na uľahčenie výkonu práv 
udelených pracovníkom v súvislosti so 
slobodou pohybu pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že zdravé a bezpečné 
pracovné prostredie je dôležité na to, aby 
ženy a muži mohli pracovať dlhšie a bez 
rizika poškodenia zdravia; zdôrazňuje, že 
rodová rovnosť by sa mala zvážiť a 
začleniť do rozvoja politík v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) a do preventívnych stratégií, a to 
aj v rámci nadchádzajúceho preskúmania 
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stratégie Komisie v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. upozorňuje na nedostatok 
rodového hľadiska v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci a 
naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a 
sociálnych partnerov, aby sa ako choroby 
z povolania a choroby súvisiace so 
zamestnaním vzťahovali na tie 
choroby/patológie, ktoré ešte nie sú 
uznané ako také, najmä v rámci 
feminizovaných pracovných miest; 
uplatňovať rodovú rovnosť v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pri 
maskulinizovaných pracovných miestach, 
kde stále existujú mnohé medzery, a to aj 
vo vzťahu k hygienickým zariadeniam, 
pracovným vybaveniam, osobným 
ochranným odevom a akýmkoľvek iným, 
pokiaľ ide o pracovné prostredie; 
zabezpečiť ochranu a bezpečnosť 
materstva na pracovisku a návrat do 
práce po materskej dovolenke; vyhodnotiť 
riziká práce vo feminizovaných odvetviach 
vrátane domov pri riešení otázky práce a 
starostlivosti v domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Eugenia Rodríguez Palop

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

4f. vzhľadom na vplyv krízy COVID-
19 vyzýva Komisiu, členské štáty a 
sociálnych partnerov, aby urýchlene 
vypracovali tieto rodovo citlivé zdravotné 
a bezpečnostné opatrenia zamerané 
konkrétne na povolania v prvej línii, ktoré 
sú nadmerne zastúpené ženami, ako sú 
zdravotnícki pracovníci, farmaceuti, 
pokladníci v nákupných centrách, 
učitelia, pracovníci v oblasti starostlivosti 
o deti, pracovníci v oblasti starostlivosti o 
staršie osoby a upratovačky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 141
Helmut Geuking

Návrh stanoviska 
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený prvým 
miestom psychického a fyzického násilia v 
Európskej únii v rozmanitosti, najmä vo 
forme škodlivých rodovo špecifických 
noriem a stereotypov: doma; toto násilie 
postihuje rodovo neutrálne všetky deti aj 
dospievajúcich vo všetkých sociálnych 
vrstvách a krajinách EÚ, bez ohľadu na 
ich migračný pôvod; tieto deti a 
dospievajúci sú budúcimi vektormi 
škodlivých rodovo špecifických noriem a 
stereotypov;
rodina by mala byť bezpečným miestom a 
deti a dospievajúcich by nemala pripraviť 
o základnú dôveru; domáce, rodinné 
formy násilia a najmä rodovo špecifické 
normy a stereotypy pripravujú deti a 
dospievajúcich o ich základnú dôveru od 
útleho veku, a tým o možnosť dosiahnuť 
želaný cieľ Európskej komisie, že 
„dievčatá a chlapci, ženy a muži v celej 
svojej rozmanitosti sú si rovní a svoj život 
môžu slobodne formovať a naplno 
využívať svoj potenciál;“ vytvárajú základ 
pre pokračovanie rôznych foriem násilia v 
spoločnosti ako celku, a teda aj vo svete 
práce v Európskej únii;
proti tomu môže bojovať iba prístup k 
medzikultúrnemu vzdelávaniu bez rodovo 
špecifických noriem a stereotypov, pre 
všetky deti a dospievajúcich;
vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
medzinárodnú kampaň #WithHer, ktorej 
cieľom je bojovať proti škodlivým rodovo 
špecifickým normám a stereotypom, 
prostredníctvom ktorých pokračuje násilie 
páchané na dievčatách (ktoré sa stávajú 
ženami), a to aj v Európskej únii, v 
prispôsobenej forme a osobitne vo 
všetkých krajinách Európskej únie, 
rodovo neutrálne pre všetky deti a 
mladých ľudí vo všetkých sociálnych 
triedach a bez ohľadu na ich pôvod;
vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu o 
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holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; zastáva 
názor, že treba rešpektovať výhrady 
niektorých členských štátov voči 
Istanbulskému dohovoru a že členským 
štátom by sa nemalo brániť v tom, 
aby spoločenský problém rodovo 
motivovaného násilia medzi osobami 
riešili už existujúcimi nástrojmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. vyjadruje znepokojenie nad 
povahou, rozsahom a závažnosťou násilia 
a obťažovania vo svete práce; v tejto 
súvislosti víta nedávno prijatý dohovor 
MOP č. 190 o násilí a obťažovaní v práci 
a vyzýva členské štáty, aby ho čo najskôr 
ratifikovali a vykonávali; vyzýva 
Európsku úniu a zostávajúce členské 
štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor 
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o predchádzaní a boji proti násiliu 
páchaného na ženách a domácemu 
násiliu, ktorý tiež rieši obťažovanie, ako aj 
pomoc obetiam násilia pri hľadaní 
zamestnania, pričom pripomína ťažkosti 
so zhromažďovaním presných 
porovnateľných údajov v tejto oblasti na 
úrovni Európskej únie, a teda čaká na 
nový prieskum, ktorý sa začne v tomto 
roku; zdôrazňuje význam zavedenia 
formálnych postupov týkajúcich sa 
nahlasovania sexuálneho obťažovania na 
pracovisku a špecializovanej odbornej 
prípravy a kampaní zvyšujúcich 
povedomie o tejto otázke s cieľom 
presadiť zásadu dôstojnosti pri práci a 
štandardne uplatňovať prístup nulovej 
tolerancie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním žien; zdôrazňuje, že 
komplexné vzdelávanie v oblasti sexuality 
a odborná príprava v oblasti rodovej 
rovnosti sú kľúčovými nástrojmi boja 
proti rodovo podmienenému násiliu; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní; opakuje, že 
rodová rovnosť je cieľom 5 programu 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 
a vyzýva členské štáty, aby nasmerovali 
všetky možné zdroje na to, aby prispeli k 
jeho dosiahnutiu v oblasti zamestnanosti a 
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sociálnych vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce a jeho 
vplyvom na všetky formy násilia 
páchaného na ženách a dievčatách; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu s 
holistickým prístupom k prevencii a boju 
proti všetkým formám násilia páchaného 
na ženách; a posilniť súčasné právne 
predpisy EÚ s cieľom predchádzať 
sexuálnemu obťažovaniu na základe 
ustanovení dohovoru MOP č. 190 o násilí 
a obťažovaní a Istanbulského dohovoru; 
vyzýva všetky členské štáty, aby ich 
ratifikovali a vykonávali;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva Radu, 
aby dokončila ratifikáciu Istanbulského 
dohovoru a zabezpečila jeho plné 
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190 o násilí a obťažovaní; vykonávanie zo strany EÚ, a aby sa 
zasadzovala o jeho ratifikáciu všetkými 
členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby 
bezodkladne ratifikovali a vykonávali 
dohovor MOP č. 190 o boji proti násiliu a 
obťažovaniu vo svete práce; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
na ženách; vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali a vykonávali Istanbulský 
dohovor a Dohovor MOP č. 190 o násilí a 
obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; poukazuje na 
to, že sa musí chápať v rámci širokého a 
vyváženého konceptu, ktorý zachováva 
zásadu rovnosti, pričom bude vnímať 
násilie páchané na mužoch aj na ženách;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 148
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámec o holistickom 
prístup holistického prístupu k boju proti 
násiliu páchanému na ženách; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách, pričom zohľadní 
osobitné črty a problémy, ktoré sa týkajú 
európskych zámorských území 
(najvzdialenejších regiónov aj zámorských 
krajín a území); vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali a vykonávali Istanbulský 
dohovor a dohovor MOP č. 190 o násilí a 
obťažovaní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila sieť EÚ pre boj 
proti sexuálnemu násiliu; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách, vrátane smernice 
Metoo týkajúcej sa sexuálneho 
obťažovania na pracovisku; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce a obchodom s 
vykorisťovaním žien ako osobitnej podoby 
rodovo motivovaného násilia; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách a podporila ciele a 
priority v rámci boja proti obchodu so 
ženami; vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali a vykonávali Istanbulský 
dohovor a dohovor MOP č. 190 o násilí a 
obťažovaní;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby bezodkladne ratifikovali a 
vykonávali Istanbulský dohovor a dohovor 
MOP č. 190 o násilí a obťažovaní;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní;

5. je hlboko znepokojený násilím a 
obťažovaním vo svete práce; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o 
holistickom prístupe k boju proti násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva členské 
štáty, aby ratifikovali a vykonávali 
Istanbulský dohovor a dohovor MOP č. 
190 o násilí a obťažovaní; ďalej vyzýva 
európske inštitúcie, aby boli príkladom a 
zaviedli preventívne a reaktívne opatrenia 
na lepší boj proti obťažovaniu na 
pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že sociálna 
vzdialenosť a obmedzenie spôsobené 
COVID-19 výrazne zvýšili prípady rodovo 
motivovaného násilia v Európe; preto sa 
domnieva, že všetky členské štáty musia 
posilniť opatrenia na ochranu žien počas 
krízy aj po nej; pripomína, že jedným z 
kľúčov pri riešení otázky rodovo 
motivovaného násilia je hospodárska 
nezávislosť, a v tomto zmysle navrhuje, 
aby sa vypracoval osobitný program 
sociálnej a pracovnej integrácie pre obete 
rodovo motivovaného násilia v Európe 
zameraného na aktívnu podporu ich 
zamestnateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby zaviedli účinné a 
záväzné opatrenia na vymedzenie a zákaz 
násilia a obťažovania vo svete práce 
vrátane zabezpečenia účinného prístupu k 
mechanizmom na riešenie sťažností a 
sporov na základe rodovej príslušnosti, 
podpory, služieb a prostriedkov nápravy a 
požiadaviek zamestnávateľov, aby prijali 
opatrenia na predchádzanie násiliu a 
obťažovaniu vrátane rodovo 
motivovaného násilia a obťažovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že pracovníčky, ktoré 
sú obeťami rodovo motivovaného násilia, 
by mali mať nárok na osobitné 
zamestnanecké práva a dávky sociálneho 
zabezpečenia, ako je napríklad zníženie 
alebo reorganizácia pracovného času, 
zmena pracoviska a dočasná ochrana 
pred prepúšťaním; domnieva sa, že 
rodovo motivované násilie by malo byť 
zahrnuté do hodnotení rizík na 
pracovisku;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
členské štáty predkladali dobre 
vypracované politiky trhu práce a 
reformy, ktoré de facto zlepšujú pracovné 
podmienky žien a zvyšujú kvalitu 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Katrin Langensiepen
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili inkluzívnu rodovú rovnosť 
pre ženy a dievčatá so zdravotným 
postihnutím vo všetkých oblastiach života, 
zabezpečili ich sexuálne a reprodukčné 
práva, poskytovali im ochranu pred 
domácim násilím a násilím zo strany 
poskytovateľov opatrovateľských a 
podporných služieb a aby na tieto účely 
začali programy senzibilizácie a 
budovania kapacít pre odborníkov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, 
sociálnych služieb a služieb starostlivosti, 
vzdelávania, odbornej prípravy a 
zamestnanosti, orgánov činných v 
trestnom konaní a súdnictva;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína, že v súlade s 
prierezovým prístupom treba venovať 
osobitnú pozornosť tým kategóriám, ktoré 
čelia viacnásobnej diskriminácii; vyzýva 
preto členské štáty a Komisiu, aby 
zhromažďovali rozčlenené údaje s cieľom 
lepšie merať a monitorovať pokrok pri 
odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien 
a mužov, pričom treba venovať osobitnú 
pozornosť skupinám, ktoré čelia 
viacnásobným a prierezovým formám 
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diskriminácie, a odstrániť všetky prekážky 
prístupu migrantiek k práci (aj 
prostredníctvom revízie systému 
uznávania odborných kvalifikácií) a žien 
so zdravotným postihnutím (najmä 
odstránením všetkých fyzických a 
technických prekážok), etnickej 
príslušnosti a rómskych žien, starších 
žien, slobodných matiek a LGBTIQ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom odkazov na rodový rozmer 
obchodovania s ľuďmi na účely 
pracovného vykorisťovania, najmä 
pokiaľ ide o domácich pracovníkov z 
dôvodu obmedzenia, ktoré predstavuje 
rodinný dom ako pracovisko, pokiaľ ide o 
možnosti inšpekcie a kontroly pracovnej 
činnosti; pripomína uznesenie 
Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 
o ženách pracujúcich v domácnosti a 
opatrovateľkách v EÚ a žiada Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali 
vyšetrovanie týchto prípadov, zlepšili 
mechanizmus identifikácie a ochrany 
obetí a zapojili MVO, odbory, verejné 
orgány a všetkých občanov do procesu 
odhaľovania;

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. žiada okamžitú revíziu a 
ambiciózny nový akčný plán na riešenie 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov do 
konca roka 2020, v ktorom by sa mali 
stanoviť jasné ciele členských štátov na 
zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov v priebehu nasledujúcich piatich 
rokov a zabezpečiť, aby sa tieto ciele 
zohľadnili v odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny; vyzýva Komisiu, aby v akčnom 
pláne venovala osobitnú pozornosť 
faktorom, ktoré vedú k rozdielom v 
dôchodkoch, a aby posúdila potrebu 
konkrétnych opatrení na zníženie týchto 
rozdielov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 
úrovni; zdôrazňuje osobitne potrebu 
zahrnúť do nového akčného plánu 
prierezovú perspektívu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu z 12. februára 2019 o 
vykonávaní Charty základných práv 
Európskej únie v inštitucionálnom rámci 
EÚ; naliehavo žiada Európsku úniu, aby 
pristúpila k Európskej sociálnej charte 
(revidovanej) a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla časový rámec jej vykonávania so 
zreteľom na rodový rozmer 
hospodárskych a sociálnych práv; vyzýva 
všetky členské štáty, aby ratifikovali 
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revidovaný dohovor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva Komisiu, aby predložila 
európsku stratégiu sociálnej ochrany 
zameranú na voľný pohyb pracovníkov, a 
najmä feminizáciu chudoby, s osobitným 
zameraním na domácnosti s jedným 
rodičom, v ktorých je hlavnou živiteľkou 
žena;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. víta návrh Komisie na záruku pre 
deti, ale uznáva rodový rozmer detskej 
chudoby, žiada o ďalšie opatrenia a 
finančné prostriedky na primerané 
riešenie prekážok, ktoré vedú k chudobe 
žien, vrátane záruky dôstojného príjmu 
pre všetkých, a to predložením európskej 
rámcovej smernice o minimálnom príjme 
a prístupe k bývaniu prostredníctvom 
európskej stratégie bývania, ktorá uznáva 
väčšie ťažkosti žien;

Or. en



AM\1205885SK.docx 93/123 PE650.655v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 166
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom odkazu v stratégii pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025 na ochranu 
žien a dievčat ohrozených sociálnym 
vylúčením, chudobou a bezdomovectvom, 
a vyzýva Komisiu, aby sa týmito otázkami 
zaoberala v nadchádzajúcom akčnom 
pláne pre integráciu a začlenenie s 
cieľom zabrániť vylúčeniu týchto žien zo 
sociálnych a hospodárskych politík a 
ďalšiemu prehlbovaniu cyklu chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

6. berie na vedomie záväzok Komisie 
prijať akčný plán na vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 168
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

6. opakuje nezáväznú povahu 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že treba zabezpečiť rodovú 
rovnosť v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 170
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

6. víta vyhlásenie Európskeho piliera 
sociálnych práv ako politického 
usmernenia na presadzovanie sociálnych 
aspektov a žiada, aby sa osobitná 
pozornosť venovala zásadám kapitoly 1;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 171
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

6. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť 
práva zohľadňujúce rodové hľadisko 
uplatňovaním prierezového prístupu, a 
zaviesť integráciu rodového rozmeru do 
všetkých politík Európskej únie; vyzýva 
Komisiu, aby na tento účel koordinovala 
zhromaždenie spoľahlivých a 
transparentných údajov od všetkých 
členských štátov.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 172
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že treba zabezpečiť práva 
zohľadňujúce rodové hľadisko v súlade so 
zásadami 2 a 3; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaistili riadnu implementáciu 
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 
nepriamej a priamej rodovej 
diskriminácie a systematické 
monitorovanie jej pokroku, a prípadne 
revidovali jeho pokrok s cieľom riešiť 
otázku účasti žien na trhu práce a rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov; ženy sú stále 
nedostatočne zastúpené na vedúcich 
pozíciách vrátane najväčších spoločností 
EÚ, kde iba 8 % výkonných riaditeľov sú 
ženy. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
riešili horizontálnu a vertikálnu 
segregáciu na trhu práce vrátane 
nedostatočnej prítomnosti žien v STEM a 
digitálnom odvetví;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
začleniť rodové hľadisko uplatňovaním 
prierezového prístupu v súlade so zásadami 
2 a 3 tohto piliera;  vyzýva Komisiu, aby 
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piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie.

na tento účel zahrnula index rodovej 
rovnosti EIGE do tabuľky sociálnych 
výsledkov a odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny s cieľom začleniť sa do európskeho 
semestra na monitorovanie rodových 
účinkov makroekonomických politík, ako 
aj ekologickej a digitálnej transformácie.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta záväzok Komisie prijať akčný 
plán na vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv; zdôrazňuje, že treba 
zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové 
hľadisko uplatňovaním prierezového 
prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto 
piliera; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
vypracovala index rodovej rovnosti a 
začlenila ho do európskeho semestra na 
monitorovanie rodových účinkov 
makroekonomických politík, ako aj 
ekologickej a digitálnej transformácie;

6. berie na vedomie záväzok Komisie 
prijať akčný plán na vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že treba zabezpečiť práva 
zohľadňujúce rodové hľadisko 
uplatňovaním prierezového prístupu v 
súlade so zásadami 2 a 3 tohto piliera; 
vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní 
politík trhu práce a sociálnych politík 
dodržiavala zásadu subsidiarity zakotvenú 
v zmluvách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že viac ako 70 % 
pracovníkov v odvetví zdravotníctva a 
sociálnej práce na celom svete tvoria ženy, 
ako aj pracovníci v obchode a 
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maloobchode a pracovníci upratovacích 
služieb sú väčšinou ženami, často 
zarábajú len minimálnu mzdu; 
pripomína, že rovnako ako v 
predchádzajúcich krízach budú ženy 
vážne postihnuté z hospodárskeho 
hľadiska, a to aj v období po kríze; z tohto 
dôvodu trvá na potrebe progresívneho a 
rodovo citlivého prístupu na okamžité, 
ako aj dlhodobé opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni 
EÚ, založeného na kvalitných údajoch 
oddelených podľa pohlavia; v tejto 
súvislosti navrhuje, aby plán obnovy 
zohľadňoval profesijnú segregáciu trhov s 
cieľom vyhnúť sa opakovaniu toho, čo sa 
stalo v predchádzajúcich krízach, v 
ktorých sa podpora zamestnanosti 
zameriavala na mužské sektory, pričom 
feminizované sektory zostali na druhom 
mieste alebo aby sa prelomila dynamika 
profesijnej segregácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. uznáva potrebu prechodu na 
spravodlivú, digitálnu Európu, ktorá je 
neutrálna z hľadiska klímy; vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia na 
zvýšenie účasti žien v digitálnom a 
ekologickom sektore, na začlenenie žien 
do rozhodovacích pozícií na všetkých 
úrovniach a na prijatie politík, ktoré 
zabezpečia rovnakú mzdu, životné 
minimum, osobný rozvoj a primeranú 
sociálnu ochranu; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že akékoľvek 
opatrenie týkajúce sa zlepšenia účasti žien 
v týchto odvetviach je v súlade so 
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smernicou o rovnováhe medzi pracovným 
a súkromným životom a že sa zameriava 
na sexuálne obťažovanie na pracovisku s 
ohľadom na ustanovenia dohovoru MOP 
a Istanbulského dohovoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť 
aspekty rodovej rovnosti súvisiace s 
budúcim svetom práce vrátane 
ekologizácie a digitalizácie hospodárstva; 
vyjadruje poľutovanie nad slabým 
prepojením medzi novou stratégiou EÚ 
pre rodovú rovnosť a európskym 
ekologickým dohovorom; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojich nadchádzajúcich návrhoch 
posilnila prepojenie medzi politikami v 
oblasti zmeny klímy a rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že rodová rovnosť sa 
musí klásť na základ európskeho 
ekologického dohovoru s cieľom skutočne 
dosiahnuť spravodlivý prechod, ktorý 
nezanecháva nikoho; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila uplatňovanie hľadiska 
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rodovej rovnosti a prijatie opatrení na 
ochranu rodovej rovnosti prostredníctvom 
systematického posudzovania vplyvu na 
rodovú rovnosť a vyčlenenia osobitných 
finančných prostriedkov na rodovú 
rovnosť v príslušných opatreniach a 
politikách novej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že počas Svetového 
ekonomického fóra v roku 2018 sa 
uviedlo, že do roku 2022 bude na celom 
svete vytvorených 58 miliónov pracovných 
miest týkajúcich sa umelej inteligencie, 
ale len 24,9 % žien s vyšším vzdelaním 
získa diplom v oblastiach, ktoré sa týkajú 
nových technológií; zdôrazňuje, že je 
zásadne dôležité zabezpečiť, aby boli ženy 
spravodlivo zastúpené v oblasti vedy a 
technológií; pripomína, že nárast počtu 
žien pracujúcich v oblastiach nových 
technológií môže vytvoriť v Európe až 
16 miliárd EUR;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 180
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že štúdie ukazujú, že 
rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú do 
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veľkej miery spôsobené skutočnosťou, že 
ženy a muži pracujú v rôznych 
povolaniach s rôznou úrovňou 
odmeňovania;

 trh práce zohľadňujúci rodové hľadisko 
začína výberom vo vzdelávaní, a preto sú 
potrebné zmeny vo výbere vzdelania s 
cieľom bojovať proti rodovým rozdielom 
na trhu práce; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby lepšie zabezpečili štúdium a 
odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť, 
aby si všetci študenti boli vedomí 
príležitostí, ktoré ponúka trh práce, a 
dôsledkov rôznych možností vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zapojila sociálnych partnerov do tvorby 
nových politík na odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov; v tejto 
súvislosti vyzýva sociálnych partnerov, 
aby sa zapojili do diskusií a 
spolupracovali na riešení rozdielov v 
odmeňovaní aj prostredníctvom 
pozitívnych opatrení, ako aj 
prostredníctvom spolupráce s 
organizáciami občianskej spoločnosti s 
cieľom výrazne zapojiť verejnú mienku, 
keďže odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov je 
uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti a 
všeobecnou prioritou, čo zvýši 
produktivitu a blahobyt pracovníkov na 
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pracovisku;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby 
odblokovali smernicu o ženách v 
správnych radách a horizontálnu 
antidiskriminačnú smernicu, ktoré sú 
kľúčové na dosiahnutie cieľov stratégie; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
inštitúcie EÚ budú viesť príkladne a 
zabezpečia minimálne 50 % žien na 
vedúcich pozíciách; ďalej vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, aby spoločnosti 
podávali správy o transparentnosti, 
pokiaľ ide o percentuálny podiel žien vo 
vedúcich pozíciách a informácie o 
úrovniach odmeňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta záväzok Komisie uplatňovať 
hľadisko rodovej rovnosti v rámci 
viacročného finančného rámca, a najmä 
Európskeho sociálneho fondu plus, s 
cieľom financovať okrem iného 
opatrenia na podporu účasti žien na trhu 



AM\1205885SK.docx 103/123 PE650.655v02-00

SK

práce, rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom a podnikania žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje, aby sa v stratégii, ktorá 
bude nasledovať po stratégii Európa 
2020, zaviedol rodový pilier a všeobecný 
cieľ rodovej rovnosti, a požaduje, aby sa 
do výziev špecifických pre jednotlivé 
krajiny, ktoré sú uvedené v sociálnom 
prehľade, začlenili rodovo špecifické ciele 
a ukazovatele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
podnikanie žien prostredníctvom 
cielených programov; poukazuje na to, že 
k zmenám môže dôjsť na miestnej úrovni, 
a naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
investovali do činností zameraných na boj 
proti rodovým rozdielom a ich riešenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili pokrytie kolektívnym 
vyjednávaním na odvetvovej úrovni a 
zapojenie sociálnych partnerov do tvorby 
politík, a to aj v prípade európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
sa priblížili dôsledkom krízy COVID na 
rovnaký prístup žien na trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. žiada opatrenia týkajúce sa 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, 
rozdielov v dôchodkoch a rozdielov v 
starostlivosti, aby sa explicitne riešili 
potreby rodičov, a najmä matiek detí so 
zdravotným postihnutím; žiada, aby sa 
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zvážilo vypracovanie opatrení na plnú a 
účinnú účasť žien so zdravotným 
postihnutím na trhu práce, ktoré čelia 
väčším ťažkostiam pri hľadaní práce s 
primeranými podmienkami; s cieľom 
odstrániť diskrimináciu a predsudky, 
ktorým čelia, vyzýva k iniciatívam, ktoré 
ženám so zdravotným postihnutím 
poskytujú flexibilitu a podporu pri 
hľadaní zamestnania a pri výkone 
zamestnania, ako aj na podporu 
príležitostí v zamestnaneckých 
strediskách, na prechod k 
zamestnaneckým režimom, ako je 
podporované zamestnávanie, osobitné 
strediská práce a otvorený trh práce, a aj 
na hodnotenie neformálnej práce 
opatrovateliek osôb so zdravotným 
postihnutím, keďže mnohé z týchto 
opatrovateliek sú tiež ženy so zdravotným 
postihnutím a ich neformálna práca by sa 
mala zohľadniť s cieľom znížiť rozdiely v 
dôchodkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje potrebu uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti v politikách 
zamestnanosti týkajúcich sa udržateľnosti 
a spravodlivého prechodu, pričom sa 
zabezpečí hodnotenie vplyvu finančných 
mechanizmov na riešenie klimatických 
kríz z hľadiska rodovej rovnosti, aby 
zohrávali významnú úlohu pri 
transformácii noriem v oblasti rodovej 
rovnosti a podpore rodovej rovnosti; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby uplatňovali 
rodové rozpočtovanie na fondy súvisiace s 
klímou, ako je Fond na spravodlivú 
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transformáciu, a zabezpečili, aby finančné 
rozhodnutia na podporu pracovníkov a 
spoločností nezhoršovali nerovnosti a aby 
začleňovali rodové hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. odporúča, aby politickú podporu 
rodovej rovnosti doplnila finančná 
podpora, a aby bola rodová rovnosť 
uznaná v rôznych politických odvetviach, 
pričom bude integrovaná ako prierezová 
priorita, ktorá by sa mala odraziť v 
projektoch jednotlivých európskych 
programov; vyzýva Komisiu, aby zapojila 
mediálne združenia s cieľom podporiť 
informovanosť o rodovej rovnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 191
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. žiada konkrétne usmernenia a 
odporúčania pre členské štáty, aby 
integrovali rodové hľadisko do daňových 
politík – vrátane vykonávania rodových 
auditov fiškálnych politík s cieľom 
odstrániť daňové odchýlky, ktoré sa 
týkajú pohlavia –, a aby zabezpečili, aby 
sa neustanovili žiadne nové daňové 
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zákony, programy alebo postupy, ktoré 
zvyšujú rodové rozdiely na trhu alebo po 
zdanení, alebo ktoré posilňujú rodové 
rozdiely v osobe živiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. poznamenáva, že účasť žien na 
trhu práce je nižšia ako účasť mužov; 
zdôrazňuje význam znižovania daní z 
príjmu pri podpore účasti na trhu práce; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína, že nedostatočné 
zastúpenie žien vo verejnom a politickom 
živote ohrozuje riadne fungovanie 
demokratických inštitúcií a postupov; 
vyzýva preto členské štáty, aby podnietili a 
podporili opatrenia na uľahčenie 
vyrovnanej účasti mužov a žien na 
rozhodovaní na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni; 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 194
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že ženy nezačínajú a 
neuskutočňujú podnikanie v rovnakom 
rozsahu ako muži; naliehavo žiada 
členské štáty, aby zaviedli reformy 
priaznivé pre podnikanie s cieľom 
podporiť rovnosť a zvýšiť podnikanie 
žien;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby uplatňovali sociálne 
aspekty odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
a zároveň zohľadňovali dodržiavanie 
zásady subsidiarity a vnútroštátne 
právomoci;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína význam zlepšenia zberu 
údajov členených podľa pohlavia, najmä 
o účasti žien na trhu práce a o základných 
príčinách rodovej nerovnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. víta záväzok Komisie podporovať 
účasť žien ako voličov a kandidátov vo 
voľbách do Európskeho parlamentu v 
roku 2024; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu revízie európskeho volebného 
aktu, aby sa zabezpečila možnosť 
dočasného nahradenia poslanca 
Európskeho parlamentu, ktorý využíva 
svoje právo na materskú, otcovskú alebo 
rodičovskú dovolenku; vyzýva Európsku 
komisiu, aby podľa toho zrevidovala 
volebný akt, a Radu, aby schválila túto 
revíziu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. Vyzýva Komisiu, aby navrhla 
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rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie 
bezdomovectva a členské štáty, aby 
vypracovali svoje vnútroštátne stratégie 
bezdomovectva, ktoré budú dodržiavať 
preventívne aj reaktívne opatrenia s 
rodovým prístupom s cieľom podporiť 
ženy, ktoré sú bezdomovectvom, ktoré sú 
často postihnuté komplexnými traumami 
a čelia opätovnej traumatizácii, ako je 
domáce násilie a zneužívanie, odlúčenie 
od detí, stigmatizácia, nedostatok istých a 
bezpečných priestorov atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
výslovné usmernenia k vykonávaniu 
prierezového rámca, v ktorých by sa mala 
uprednostniť účasť skupín postihnutých 
prekrývajúcimi sa formami diskriminácie 
s cieľom posúdiť rozdielny vplyv politík a 
opatrení na prispôsobenie reakcie v každej 
veci, ktorá je založená na zásadách 
nediskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu z 12. februára 2019 o potrebe 
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posilneného strategického rámca EÚ pre 
národné stratégie začleňovania Rómov po 
roku 2020, v ktorom sa uvádza, že vo 
väčšine členských štátov sa nezistilo 
žiadne zlepšenie v prístupe k zamestnaniu, 
že existujú vážne obavy týkajúce sa 
bývania a nedostatočného pokroku v 
oblasti chudoby a potreby silného 
rodového rozmeru v rámci EÚ; vyjadruje 
znepokojenie nad nenávistnými prejavmi 
proti Rómom v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 a nad ďalšími obmedzeniami, 
ktoré zaviedli niektoré členské štáty s 
cieľom dostať rómske komunity do 
karantény, a obáva sa negatívnych 
dôsledkov najzraniteľnejšie skupiny 
Rómov, ako sú dievčatá, mladé ženy, 
staršie ženy, osoby so zdravotným 
postihnutím alebo LGBTIQ+; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr prijala 
strategický rámec EÚ v oblasti rovnosti a 
začleňovania Rómov, analyzovala vplyv, 
ktorý má koronavírus na Rómov a prijala 
opatrenia na zabránenie dôsledkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v právnych predpisoch EÚ chýba výslovný 
zákaz diskriminácie na základe rodovej 
identity a rodového vyjadrenia osoby; 
berie na vedomie pretrvávajúcu 
diskrimináciu, obťažovanie a vylúčenie 
osôb LGBTIQ+ z trhu práce; pripomína 
uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. 
februára 2019 o budúcnosti zoznamu 
opatrení LGBTI a uznesenie Európskeho 
parlamentu z 18. decembra 2019 o 
diskriminácii a nenávistných prejavoch 
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voči LGBTI osobám; vyzýva Komisiu, aby 
čo najskôr prijala strategický rámec pre 
rovnosť LGBTIQ+ s cieľom nadviazať na 
zoznam opatrení Európskej komisie 
LGBTI na roky 2016 – 2019 a aby 
zahrnula konkrétne opatrenia na boj proti 
diskriminácii na pracovisku na základe 
sexuálnej orientácie, rodovej identity, 
rodového vyjadrenia a pohlavných 
vlastností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. uznesenie Európskeho parlamentu 
z 29. novembra 2018 o situácii žien 
so zdravotným postihnutím; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby v rámci stratégie po 
roku 2020 predložila konsolidovaný 
návrh, ktorý bude zahŕňať vypracovanie 
pozitívnych opatrení zameraných na ženy 
so zdravotným postihnutím s cieľom 
podporiť zamestnanosť, odbornú 
prípravu, pracovné stáže, rovnaké 
kariérne postupy, rovnakú odmenu, 
prispôsobenie na pracovisku a ďalšie 
vzdelávanie, pričom bude venovať 
pozornosť ich digitálnemu začleneniu a 
potrebe zabezpečiť rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom; 
zdôrazňuje tiež potrebu záruky práv osôb 
so zdravotným postihnutím s osobitnými 
opatreniami, ktoré sa zaoberajú potrebami 
žien so zdravotným postihnutím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. uznáva kľúčovú úlohu MVO a 
organizácií za práva žien v boji proti 
rodovej nerovnosti, diskriminácii a násiliu 
páchanému na ženách; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila a posilnila ochranu účasti 
a aktívneho zapájania organizácií 
občianskej spoločnosti tým, že bude 
presadzovať nástroje financovania na 
poskytovanie finančných prostriedkov pre 
obhajcov ľudských práv a organizáciám 
občianskej spoločnosti, ktoré budú 
pracovať na boji proti zmene klímy a 
regresii v oblasti rodovej rovnosti a na 
podpore sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv žien, a to v rámci EÚ aj na 
celom svete;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
formálne zloženie Rady pre rodovú 
rovnosť s cieľom poskytnúť ministrom a 
tajomníkom štátov poverených rodovou 
rovnosťou špecializované fórum na 
diskusiu a na uľahčenie uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých 
politikách EÚ vrátane politiky 
zamestnanosti a sociálnej politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. víta ambície Komisie dosiahnuť 
rodovú rovnováhu a dúfa, že sa 
jednoznačne zaviaže k účinnému 
vykonávaniu hodnotenia vplyvu všetkých 
politík a programov na rodovú rovnosť vo 
všetkých politikách a programoch 
Európskej komisie a iných agentúr a 
inštitúcií EÚ a že bude pravidelne 
podávať správy o fungovaní úloh v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť 
rodovú rovnosť do politických stanovísk 
Európskej únie, dialógov s partnerskými 
krajinami, susedských politík a rokovaní o 
rozšírení; vyzýva Komisiu, aby podporila 
rodovú rovnosť v rámci obchodných 
vzťahov, a aby do obchodných dohôd s 
tretími krajinami zahrnula záväzok 
dodržiavať dohovory MOP vrátane 
ustanovení o rovnakom ohodnotení a 
nediskriminácii na pracovisku;

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. vyzýva Európsku komisiu, aby 
naďalej posilňovala úlohu EÚ ako 
katalyzátora rodovej rovnosti na celom 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6k. víta návrh Komisie použiť Fond 
pre azyl a migráciu na povzbudenie 
opatrení členských štátov na podporu 
integrácie žien, vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že sa neuvažuje o 
žiadnych iných konkrétnych opatreniach 
v boji proti nižšej miere zamestnanosti 
žien a dievčat z tretích krajín v EÚ a 
osobitnej zraniteľnosti utečencov, 
žiadateľov o azyl a žien a dievčat bez 
dokladov; vyzýva Komisiu, aby sa 
zaoberala situáciou všetkých migrujúcich 
žien a dievčat, pričom uprednostní cieľ 
fondu týkajúci sa integrácie v 
nasledujúcom viacročnom finančnom 
rámci prostredníctvom rodového 
rozpočtovania, pridelením väčšieho 
objemu prostriedkov na zvyšovanie 
kvalifikácie, rekvalifikáciou na prechod 
ku kvalitnému zamestnaniu a pracovným 
podmienkam a zvýšením ich účasti na 
trhu práce a prijatím konkrétnejších 
opatrení na prekonanie prekážok, ktorým 
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čelia migrujúce ženy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6l. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o zvýšenie miery zamestnanosti žien 
v Európe a uľahčila ich prístup na trh 
práce, napríklad poskytnutím väčšieho 
množstva stimulov na podporu 
podnikania žien;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 210
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6m. zdôrazňuje aktívnu a zásadnú 
úlohu žien v rámci hospodárstva 
vidieckych oblastí; pripomína pozíciu 
Parlamentu zo 4. apríla 2017, najmä 
pokiaľ ide o skutočnosť, že je 
registrovaných len málo žien pracujúcich 
v odvetví poľnohospodárstva; konštatuje, 
že tento nedostatok údajov je dôsledkom 
nedostatočnej štatistiky v tejto oblasti; 
zdôrazňuje, že uznanie práce žien v 
odvetví poľnohospodárstva je zásadné, ak 
má byť viditeľná a prispieť k rozvoju 
vidieckych oblastí a rodovej rovnosti; 
zdôrazňuje potrebu výmeny osvedčených 
postupov v rámci členských štátov, najmä 
o odbornom statuse pre manželov a 
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manželky v odvetví poľnohospodárstva s 
cieľom umožniť im prístup k sociálnej 
bezpečnosti, odbornej príprave, materskej 
dovolenke a dôchodku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6n. poznamenáva, že pretrvávajú 
výrazné rodové rozdiely v zamestnanosti v 
poľnohospodárstve, keďže miera 
nezamestnanosti a neformálnosti žien je 
vyššia, vidiecke ženy sú viac postihnuté 
rozdielmi v starostlivosti a majú väčšie 
ťažkosti s vlastníctvom a kontrolou pôdy a 
iných výrobných zdrojov; víta výzvu 
Komisie investovať do rozvoja základných 
služieb vo vidieckych oblastiach a 
naliehavo vyzýva k prístupu založenom na 
rodovom rozpočtovaní v rámci SPP a 
takisto k určeniu možnosti financovania v 
rámci druhého piliera SPP s cieľom 
zvýšiť prístup žien k pôde a riešiť ich 
pracovné podmienky vo vidieckych 
oblastiach, najmä v prípade sezónnych 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 o (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6o. opakuje svoju výzvu, aby sa ďalej 
zlepšoval zber údajov rozčlenených podľa 
pohlavia1d v oblastiach, ako je neformálne 
zamestnávanie, podnikanie, prístup k 
financovaniu a k zdravotníckym službám, 
neplatená práca, chudoba a vplyv 
systémov sociálnej ochrany; tiež vyzýva 
EÚ, aby pracovala na nových 
ukazovateľoch, ako sú chudoba 
zamestnaných, chudoba v čase, 
nedostatky vo využívaní času, hodnota 
opatrovateľskej práce (platená/neplatená) 
a miera využitia žien a mužov v súvislosti 
so smernicou o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom, a aby 
do nej začlenila;
__________________
1d uznesenie Európskeho parlamentu 
z 30. januára 2020 o rozdieloch 
v odmeňovaní žien a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 p (nový) 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6p. pripomína, že podľa údajov, ktoré 
Eurostat zverejnil v roku 2019 len 28 % 
členov predstavenstva uvedených 
spoločností v EÚ a 18 % senior 
manažérov tvorili ženy; zdôrazňuje, že 
hoci niektoré členské štáty majú 
legislatívne opatrenia zamerané na 
rozbitie skleného stropu, údaje o ich 
vykonávaní sa ukazujú ako nedostatočné; 
vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
mechanizmy monitorovania a hodnotenia, 
aby mohli v prípade potreby presmerovať 



AM\1205885SK.docx 119/123 PE650.655v02-00

SK

alebo upraviť opatrenia prijaté v 
súčasnosti, a to s cieľom zabezpečiť, aby 
boli politiky v oblasti rodovej rovnosti 
účinnejšie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 214
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 r (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6r. vyjadruje poľutovanie nad 
výraznou nerovnováhou medzi ženami a 
mužmi pri hospodárskom rozhodovaní na 
najvyššej úrovni; víta návrh Komisie, aby 
sa presadzovalo prijatie návrhu smernice 
o rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze z roku 2012 (tzv. 
smernica o ženách vo vrcholových 
orgánoch spoločností), ktorý je blokovaný 
v Rade; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
zvážili možnosť prekročenia vrátane 
dodatočných opatrení, ako je uplatnenie 
40 % kvóty na nevýkonné aj výkonné 
rady, a aby do rozsahu pôsobnosti 
smernice zahrnuli stredné podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 6 s (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6s. pandémia COVID-19 mala 
rozsiahly a negatívny vplyv na systémy 
zdravotníctva a hospodárske systémy 
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členských štátov a zapríčinila v 
spoločnosti nepríjemnosti a krízy v oblasti 
zamestnanosti, ktoré si budú vyžadovať 
spoluprácu všetkých orgánov Európskej 
únie; vyzýva preto Komisiu, aby 
monitorovala pracovnú a zamestnaneckú 
situáciu žien  s cieľom odstrániť riziko, že 
ženy budú zraniteľnejšie voči kríze v 
dôsledku COVID-19, a aby vypracovala 
opatrenia zamerané na zaručenie vstupu 
a/alebo udržania v pracovnom svete;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 216
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 t (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6t. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby urýchlene prijali rodovo citlivú 
reakciu na sociálnu a hospodársku krízu 
COVID-19 vrátane prijatia osobitných 
opatrení na oživenia pre ženy s cieľom 
zmierniť ich neprimeraný a dlhodobý 
vplyv na práva žien, príjmy a sociálnu 
ochranu, ako aj zabrániť ďalším 
nerovnostiam a diskriminácii vo svete 
práce; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
túto stratégiu pre rodovú rovnosť 
využívali ako hnaciu silu obdobia po kríze 
COVID;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 u (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6u. víta nástroj dočasnej podpory na 
zmiernenie rizík nezamestnanosti v 
prípade núdze (SURE); vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, aby výbor 
SURE riešil stratu príjmov, sociálnej 
ochrany a nárokov na dôchodok žien v 
dôsledku zaťaženia starostlivosti a 
nerovného zamestnania a pracovných 
podmienok; žiada skrátenú týždennú 
pracovnú dobu bez akejkoľvek straty 
mzdy pre ženy, ktoré sú doma 
opatrovateľkami alebo pracujúcimi 
rodičmi nesúcimi zodpovednosť za deti 
doma;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 v (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6v. vyzýva členské štáty, aby predĺžili 
obdobia poskytovania dávok v 
nezamestnanosti, až kým sa nedosiahne 
úplné hospodárske oživenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 w (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6w. víta rozhodnutie Rady aktivovať 
„všeobecnú únikovú doložku“ a vyzýva 
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členské štáty, aby investovali do verejných 
služieb vrátane bezplatnej starostlivosti o 
deti a zdravotnú starostlivosť s cieľom 
vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta a 
zmierniť sociálno-ekonomický dosah 
krízy; domnieva sa, že úsporné opatrenia 
majú dlhodobé nepriaznivé dôsledky, 
najmä pre ženy, a nesmú sa presadzovať v 
období po kríze v rámci COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 x (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6x. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby podporovali sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie pri riešení krízy 
súvisiacej s COVID-19 a aby zároveň 
zabezpečili, aby sociálni partneri boli plne 
zapojení do navrhovania a vykonávania 
prijatých opatrení; domnieva sa, že 
sociálny dialóg vrátane kolektívneho 
vyjednávania pomôže zabezpečiť rodovo 
rovnaké a demokratické oživenie , kde 
„nikto nie je opomenutý“;

 vyzýva na rozvoj občianskeho dialógu s 
organizáciami občianskej spoločnosti v 
súlade s participatívnou demokraciou a 
iniciatívou občanov (článok 11 ZEÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6 y (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6y. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby uznali COVID-19 za chorobu z 
povolania; vyzýva Komisiu, aby 
zrevidovala svoje odporúčanie Komisie 
(2003/670/ES) týkajúce sa európskeho 
zoznamu chorôb z povolania s cieľom 
osobitne zahrnúť COVID-19 tak, aby sa 
vzťahovalo na všetkých pracovníkov, ktorí 
sú v súčasnosti neprimerane vystavení 
infekcii ;

Or. en


