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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že vysoká 

a rostoucí míra nerovnosti narušuje nejen 

pokrok při vymycování chudoby, ale 

i veškeré úsilí vynakládané ke zlepšení 

sociálního začlenění a sociální 

soudržnosti; 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že zapojení žen 

do trhu práce je třeba posílit prováděním 

stávajících právních předpisů týkajících se 

rovnosti žen a mužů a modernizací 

současného rámce politik s cílem zlepšit 

rovnováhu mezi pracovním a soukromým 

životem; 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 



 

PE607.813v01-00 4/14 AD\1129368CS.docx 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že politika 

úsporných opatření, kterou požaduje 

Komise a kterou uplatňují členské státy, 

spolu s hospodářskou krizí posledních 

několika let zvýšila nerovnost a ovlivnila 

především ženy, neboť prohloubila 

chudobu mezi ženami a ještě více je 

vyloučila z trhu práce; 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že existuje 

kladný vzájemný vztah mezi větší rovností 

žen a mužů a silnějším hospodářským 

růstem, začleňováním, vytvářením 

pracovních míst a prosperitou podniků; 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že rovnost žen 

a mužů představuje nástroj v boji proti 

chudobě mezi ženami, neboť má příznivý 

dopad na produktivitu a hospodářský růst 

a vede k větší účasti žen na trhu práce, což 

má řadu sociálních a ekonomických 

výhod; 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C c (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cc. vzhledem k tomu, že rovnost mezi 

ženami a muži má zásadní ekonomický 

přínos, pokud jde o podporu 

spravedlivého růstu podporujícího 

začlenění, a vzhledem k tomu, že omezení 

nerovnosti v zaměstnání je prostředkem 

nejen k dosažení rovného zacházení, ale i 

k zajištění účinnosti 

a konkurenceschopnosti trhu práce; 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že k dosažení 

udržitelného rozvoje pro všechny jsou 

nezbytně zapotřebí evropské strategie 

vymycování chudoby; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že ženy jsou 

neúměrně zasaženy krizí, a vzhledem 

k tomu, že zelená pracovní místa se 

ukázala být odolnější vůči krizi než jiná 

pracovní místa; 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. nesouhlasí s úspornými politikami, 

které spolu s hospodářskou krizí přispívají 

k růstu míry chudoby, zejména mezi 

ženami; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. žádá Komisi, aby vyhodnotila, do 

jaké míry může mít rostoucí nerovnost 

dopad na výše uvedené body, a aby 

vypracovala strategii boje proti těmto 

hrozbám; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá k předložení evropské 

strategie, která zavede vnitrostátní cíle 

omezení nerovnosti; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. bere na vědomí, že Komise 

reagovala na výzvu Evropského 

parlamentu k lepší rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem žen 

a mužů žijících a pracujících v EU 

předložením nelegislativních návrhů 

a jednoho legislativního návrhu, kterým 

se vytváří několik druhů dovolené s cílem 

řešit výzvy 21. století; zdůrazňuje, že 

návrhy předložené Komisí jsou dobrým 

základem pro posílení rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem 

a flexibilního pracovního uspořádání 

jakožto prostředku omezení míry 

nerovnosti v souvislosti s placenou 

a neplacenou prací; 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. upozorňuje, že ženy představují 

většinu (60 %) absolventů vysokých škol 

v EU, ale míra jejich zaměstnanosti ani 

vývoj jejich profesního postupu neodrážejí 

jejich plný potenciál; zdůrazňuje, že 

dosažení dlouhodobého hospodářského 

růstu podporujícího začlenění závisí na 

odstranění rozdílu mezi dosaženým 

vzděláním žen a jejich postavením na trhu 

práce, především prostřednictvím 

odstranění horizontální i vertikální 

segregace v zaměstnání; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. žádá Komisi, aby vypracovala 

statistiky zabývající se rostoucí 

nezaměstnaností v EU, které budou 

zachycovat nerovnost podle věku 

a pohlaví a současně budou zobrazovat 

rozdíly, pokud jde o osoby žijící ve 

venkovských a městských oblastech; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. zdůrazňuje, že prevence 

a odstranění rozdílů ve výši důchodů žen 

a mužů a snižování chudoby žen ve 

starším věku závisí především na tom, zda 

budou vytvořeny podmínky zajišťující 

ženám stejné penzijní příspěvky 

prostřednictvím většího začleňování do 

trhu práce a zabezpečení rovných 

příležitostí z hlediska odměn, profesního 

postupu a možností práce na plný úvazek; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh usnesení 

Bod 10 c (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10c. zdůrazňuje skutečnost, že 

podnikání žen je důležitým pilířem 

hospodářství EU a že má zásadní úlohu 

v boji proti nerovnostem a při podpoře 

finanční nezávislosti žen, a mělo by být 

tudíž podporováno, zejména 

prostřednictvím vzdělávání a odborné 

přípravy, prosazováním vlastnictví žen 

a podnikatelských sítí, zlepšováním 
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přístupu k investicím a úvěrům 

a podporou zastoupení žen v řídicích 

orgánech; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh usnesení 

Bod 10 d (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10d. zdůrazňuje význam dalšího 

podněcování a podpory digitálního 

podnikání žen, neboť ženy tvoří pouze 

19 % podnikatelů v tomto sektoru; 

upozorňuje, že digitalizace na trhu práce 

nabízí ženám nové příležitosti 

k podnikání, včetně provozování malých 

digitálních podniků, což mnohdy 

nevyžaduje velký vstupní kapitál, jakož 

i podniků provozovaných v rámci sociální 

ekonomiky, které podporují sociální 

začleňování; s ohledem na to, že digitální 

začlenění může být prostředkem v boji 

proti existujícím rozdílům v odměňování 

žen a mužů, neboť platy v případě 

pracovních míst zahrnujících digitální 

dovednost bývají obecně vyšší, a že 

digitální dovednost je vyžadována 

rostoucím počtem pracovních míst, 

doporučuje v této souvislosti, aby členské 

státy podporovaly digitální dovednost, 

digitální gramotnost a digitální začlenění 

žen a dívek v rámci sektoru informačních 

a komunikačních technologií i mimo něj; 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh usnesení 

Bod 10 e (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10e. vybízí členské státy, aby zvážily 

zavedení vzdělávání v oblasti 



 

PE607.813v01-00 10/14 AD\1129368CS.docx 

CS 

informačních a komunikačních 

technologií uzpůsobené věku žáků již 

v raném stadiu a kladly přitom zvláštní 

důraz na podněcování dívek k tomu, aby 

získaly zájem a dovednosti v digitální 

oblasti, a aby je chránily před omezujícími 

a negativními stereotypy; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. žádá Komisi, aby věnovala zvláštní 

pozornost lidem mladším 30 let, neboť ti 

jsou často přehlíženi, zejména když žijí 

v regionech s vysokou mírou 

nezaměstnanosti; konstatuje, že toto 

opomíjení často v uvedených oblastech 

pociťují zejména mladé ženy; 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. žádá Komisi a členské státy, aby 

zdůrazňovaly, že je zapotřebí podporovat 

zelená pracovní místa a posilovat 

zaměstnanost ve venkovských 

a zaostávajících oblastech a zatraktivnit je 

pro ženy; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. upozorňuje, že chudoba v Evropě 

má ženskou tvář a že chudobou trpí 

především matky samoživitelky a mladé 

a starší ženy; upozorňuje, že omezení míry 

chudoby o 20 milionů lidí do roku 2020 

lze dosáhnout politikami boje proti 

chudobě, které se budou zakládat na 

uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů, 

jež bude zaměřeno především na zvýšení 

a podporu účasti žen na trhu práce; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. vybízí členské státy, aby zaručily 

poskytování důstojných důchodů, včetně 

zamýšleného vnitrostátního minimálního 

důchodu, s cílem zajistit, aby nikdo – 

a zejména ne ženy, které již nyní trpí 

nízkými důchody v důsledku rozdílů 

v odměňování během doby zaměstnání – 

nebyl po odchodu do důchodu dále 

vystaven horší ekonomické situaci; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. poukazuje na to, že za základní 

nástroj vytváření nových pracovních míst 

a za příležitost pro ženy, jak se vymanit 

z chudoby, je třeba považovat nové 

technologie; 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. konstatuje, že chudoba se i nadále 

měří na základě kumulovaného příjmu 

domácnosti, což předpokládá, že všichni 

členové domácnosti vydělávají stejně 

a zdroje se rozdělují rovnoměrně; vyzývá 

k uplatňování individualizovaných nároků 

a výpočtů prováděných na základě 

individuálních příjmů, aby se ukázal 

skutečný rozsah chudoby žen; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. připomíná významnou úlohu, 

kterou při dosahování rovnosti žen a mužů 

hrají veřejné služby; konstatuje, že výdaje 

v těchto oblastech mají být chápány jako 

investice, které budou mít hospodářský 

přínos, a měla by jim být v rámci pravidel 

správy ekonomických záležitostí 

a rozpočtového dohledu EU věnována 

zvláštní pozornost; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh usnesení 

Bod 32 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32b. znovu vyzývá Radu, aby zajistila 

urychlené přijetí směrnice o genderové 

vyváženosti mezi nevýkonnými řediteli 

společností kotovaných na burze, která je 
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důležitým prvním krokem k dosažení 

rovného zastoupení ve veřejném 

i soukromém sektoru; 
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INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 26.6.2017    

 
 


