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Pozměňovací návrh  1 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na protokol (č. 1) ke 

Smlouvě o fungování Evropské unie 

(SFEU) týkající se úlohy vnitrostátních 

parlamentů v Evropské unii, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  2 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na protokol (č. 2) ke 

Smlouvě o fungování Evropské unie 

(SFEU) o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  3 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 15 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

9. června 2015 o strategii EU pro rovnost 

žen a mužů pro období po roce 2015, 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  4 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 21 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na mezinárodní studii 

organizace Make Mothers Matter (MMM) 

nazvanou Na čem záleží matkám v Evropě 

(„What Matters to Mothers in Europe“), 

která byla provedena v roce 2011 jako 

součást výzkumného projektu Family 

Platform 7. rámcového programu EU, 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  5 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění -A (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -A. vzhledem k tomu, že skandálními 

nejsou ani tak případné rozdíly v 

odměňování žen a mužů, jako spíše 

skutečnost, že není uznávána práce žen i 

mužů vykonávaná v domácnosti, v rámci 

výchovy dětí, poskytování péče a 

zaměstnání v rodinách, a že se ženám ani 

mužům nenabízí dostatek možností, jak 

skloubit rodinný a pracovní život, nebo že 

si mezi nimi nemohou svobodně vybrat; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  6 

Ernest Urtasun 

 



 

AM\1107618CS.docx 5/111 PE592.340v01-00 

 CS 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že v roce 2012 

tvořil v EU-28 rozdíl ve výši důchodů žen 

a mužů („Gender gap in pensions“, který je 

možné definovat jako rozdíl mezi 

průměrnou výší důchodu (před odečtením 

daní) žen ve srovnání s muži) 38 % ve 

věkové skupině osob starších 65 let; 

A. vzhledem k tomu, že v roce 2012 

tvořil v EU-28 rozdíl ve výši důchodů žen 

a mužů („Gender gap in pensions“, který je 

možné definovat jako rozdíl mezi 

průměrnou výší důchodu (před odečtením 

daní) žen ve srovnání s muži) 38 % ve 

věkové skupině osob starších 65 let; 

vzhledem k tomu, že pro EU není tato 

bilance přijatelná, neboť jednou ze zásad, 

na nichž je EU založena, je rovnost žen a 

mužů, a jedním z jejích základních práv je 

právo starších osob na důstojný život, 

nezávislost a účast na životě společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že podle zprávy 

Komise o rovnosti žen a mužů v Evropské 

unii za rok 2015 se rozdíl ve výši důchodů 

žen a mužů za posledních 5 let zvýšil v 

polovině členských států EU a v některých 

členských státech nemá k důchodu žádný 

přístup 11 až 36 % žen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že zvyšování 

účasti žen na trhu práce přispívá k úsilí o 

snížení rozdílů mezi výší důchodů žen a 

mužů v EU, neboť mezi účastí na trhu 

práce a výši důchodu existuje přímá 

souvislost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že rozdíly mezi 

výší důchodů žen a mužů by 

pravděpodobně byly ještě větší, kdyby se v 

úvahu braly pouze příspěvkové důchody, a 

nikoli důchody vypočítávané z posledního 

platu, které dostávají ženy ve veřejném 

sektoru; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  10 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 

mužů je jednou ze společných a 

základních zásad zakotvených v článku 2 

a v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, 

článku 8 Smlouvy o fungování Evropské 

unie a článku 23 Listiny základních práv 

Evropské unie; vzhledem k tomu, že 
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rovnost žen a mužů by měla být rovněž 

začleňována do všech politik, iniciativ, 

programů a činností EU; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  11 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že dodržování 

zásady stejné odměny mužů i žen za 

stejnou či rovnocennou práci zaručuje 

Smlouva1 a již od založení Evropského 

hospodářského společenství; 

 __________________ 

 1 a Bývalý článek 119 SEU, nynější článek 

157 SFEU. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  12 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že podle odhadů 

činily v roce 2014 rozdíly ve výši důchodů 

žen a mužů v EU28 u věkové skupiny 65–

74 let v průměru 40,2 %, přičemž se 

ukázaly velké rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi (rozmezí se pohybovalo od 3,7 % 

do 48,8 %), a vzhledem k tomu, že ve 14 

členských státech tento rozdíl převyšoval 

30 %; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Β 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Β. vzhledem k tomu, že ženy jsou s 

ohledem na výši důchodů méně 

zabezpečeny než muži a jsou zároveň 

nadměrně zastoupeny v kategorii 

nejchudších důchodců a nedostatečně 

zastoupeny v kategorii důchodců 

nejbohatších; 

Β. vzhledem k tomu, že ženy jsou s 

ohledem na výši důchodů ve většině 

členských států EU méně zabezpečeny než 

muži a jsou zároveň nadměrně zastoupeny 

v kategorii nejchudších důchodců a 

nedostatečně zastoupeny v kategorii 

důchodců nejbohatších; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  14 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou s 

ohledem na výši důchodů méně 

zabezpečeny než muži a jsou zároveň 

nadměrně zastoupeny v kategorii 

nejchudších důchodců a nedostatečně 

zastoupeny v kategorii důchodců 

nejbohatších; 

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou 

obecně s ohledem na výši důchodů méně 

zabezpečeny než muži a jsou zároveň 

nadměrně zastoupeny v kategorii 

nejchudších důchodců a nedostatečně 

zastoupeny v kategorii důchodců 

nejbohatších; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  15 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že rozdíly ve výši 

důchodů žen a mužů odrážejí vyšší podíl 

žen pracujících na částečný úvazek, za 

nižší hodinovou mzdu, ale také menší 

počet odpracovaných let v důsledku 

neplacené práce, kterou ženy a matky 

vykonávaly v rámci poskytování péče ve 

svých rodinách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že v důsledku 

demografických změn bude v budoucnu 

stále méně zaměstnanců, kteří budou 

muset přispívat na stále více důchodců, z 

čehož vyplývá, že na významu bude 

nabývat jak soukromé, tak zaměstnanecké 

penzijní pojištění; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  17 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zajistit každému 

evropskému občanu ekonomickou 

nezávislost, která mu umožní předejít 

riziku sociálního vyloučení; 
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vyloučení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu ve stáří zajistí účast na společenském, 

kulturním a politickém životě a důstojné 

životní podmínky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  19 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 
vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, a snížit 

tak počet občanů žijících v chudobě a 

sociálním vyloučení, zejména pokud jde o 

členské státy EU jako Řecko; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  20 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu prostřednictvím 

veřejných systémů sociálního zabezpečení 
důstojnou výši důchodu, která mu umožní 

předejít riziku sociálního vyloučení; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  21 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zajistit, aby měli 

všichni občané EU díky důchodovému 

systému každého členského státu 
důstojnou výši důchodu, která jim umožní 

předejít riziku sociálního vyloučení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  22 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku chudoby a 

sociálního vyloučení; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení, zaručí mu spravedlivý podíl na 

hospodářském blahobytu společnosti a 

umožní mu aktivně se podílet na 

veřejném, společenském a kulturním 

životě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že cílem 

důchodových politik je zaručit každému 

evropskému občanu napříč důchodovým 

systémem důstojnou výši důchodu, která 

mu umožní předejít riziku sociálního 

vyloučení a nadále tvořit součást 

společnosti, neboť bude mít zaručeny 

přijatelné životní podmínky; 

Or. sv 
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Pozměňovací návrh  25 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy další riziko, 

pokud jde o jejich zranitelnost a 

ekonomickou závislost; 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů ještě zhoršuje situaci žen, pokud 

jde o jejich zranitelnost a ekonomickou 

závislost, a vzhledem k tomu, že tato 

situace začíná dlouho před důchodem; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  26 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy další riziko, 

pokud jde o jejich zranitelnost a 

ekonomickou závislost; 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy větší riziko, 

pokud jde o sociální vyloučení, 

zranitelnost, chudobu a ekonomickou 

závislost, než je tomu v případě mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy další riziko, 

pokud jde o jejich zranitelnost a 

ekonomickou závislost; 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy větší riziko, 

pokud jde o ekonomickou zranitelnost, 

závislost a trvalou chudobu, než je tomu v 

případě mužů; 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  28 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy další riziko, 

pokud jde o jejich zranitelnost a 

ekonomickou závislost; 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy větší riziko, 

pokud jde o ekonomickou zranitelnost, 

ekonomickou závislost a chudobu, než je 

tomu v případě mužů; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  29 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ε 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ε. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy další riziko, 

pokud jde o jejich zranitelnost a 

ekonomickou závislost; 

Ε. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů představuje pro ženy větší riziko, 

pokud jde o jejich zranitelnost a 

ekonomickou závislost, než je tomu v 

případě mužů; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  30 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že rozdíl v 
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odměňování a výši důchodů se projevuje 

mnohem silněji u žen s vícečetným 

znevýhodněním, jako jsou například ženy 

se zdravotním postižením, ženy pečující o 

závislé osoby, příslušnice menšin, ženy z 

řad přistěhovalců a žadatelů o azyl, ženy s 

nízkou úrovní vzdělání či bez vzdělání 

atd.; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  31 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že některé 

právní systémy v EU zachovávají 

neindividualizované daňové systémy a 

systémy sociálního zabezpečení; vzhledem 

k tomu, že neindividualizovaná práva 

sociálního zabezpečení činí ženy závislými 

na mužích, neboť jim jsou přiznána pouze 

odvozená práva na základě vztahu k muži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že ženy mívají 

kvůli delší střední délce života po dobu 

svého důchodu v průměru vyšší kapitálové 

potřeby než muži; 

vypouští se 

Or. pt 



 

PE592.340v01-00 16/111 AM\1107618CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  33 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že ženy mívají 

kvůli delší střední délce života po dobu 

svého důchodu v průměru vyšší kapitálové 

potřeby než muži; 

F. vzhledem k tomu, že ženy mívají 

kvůli delší střední délce života po dobu 

svého důchodu v průměru vyšší kapitálové 

potřeby než muži, a vzhledem k tomu, že 

tento kapitál mohou mít k dispozici jako 

dědictví po svém zesnulém manželovi;  

 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  34 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že ženy mívají 

kvůli delší střední délce života po dobu 

svého důchodu v průměru vyšší kapitálové 

potřeby než muži; 

F. vzhledem k tomu, že zvyšování 

střední délky života, zejména u žen, 

neodpovídá udržitelnost systémů 

sociálního zabezpečení, které byly 

oslabeny zvláštními opatřeními a 

politikami prováděnými s cílem tyto 

systémy privatizovat; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  35 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že ženy mívají 

kvůli delší střední délce života po dobu 

svého důchodu v průměru vyšší kapitálové 

potřeby než muži; 

F. vzhledem k tomu, že ženy mívají 

kvůli delší střední délce života po dobu 

svého důchodu v průměru vyšší potřeby 

příjmů než muži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ζ 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ζ. vzhledem k tomu, že nedostatek 

srovnatelných, úplných, spolehlivých a 

pravidelně aktualizovaných údajů, které by 

umožňovaly vyhodnotit velikost rozdílů 

mezi důchody a váhu jednotlivých faktorů, 

které k nim přispívají, vede k nejistotě 

ohledně toho, které prostředky by byly v 

boji proti těmto rozdílům nejefektivnější; 

Ζ. vzhledem k politováníhodné 

skutečnosti, že nedostatek srovnatelných, 

úplných, spolehlivých a pravidelně 

aktualizovaných údajů, které by 

umožňovaly vyhodnotit velikost rozdílů 

mezi důchody a váhu jednotlivých faktorů, 

které k nim přispívají, vede k nejistotě 

ohledně toho, které prostředky by byly v 

boji proti těmto rozdílům nejefektivnější; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  37 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že nedostatek 

srovnatelných, úplných, spolehlivých a 

pravidelně aktualizovaných údajů, které by 

umožňovaly vyhodnotit velikost rozdílů 

mezi důchody a váhu jednotlivých faktorů, 

které k nim přispívají, vede k nejistotě 

ohledně toho, které prostředky by byly v 

G. vzhledem k tomu, že nedostatek 

srovnatelných, úplných, spolehlivých a 

pravidelně aktualizovaných údajů, které by 

umožňovaly vyhodnotit váhu jednotlivých 

faktorů, které k nim přispívají, vede k 

nejistotě ohledně toho, které prostředky by 

byly v boji proti těmto rozdílům 
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boji proti těmto rozdílům nejefektivnější; nejefektivnější; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  38 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že nedostatek 

srovnatelných, úplných, spolehlivých a 

pravidelně aktualizovaných údajů, které by 

umožňovaly vyhodnotit velikost rozdílů 

mezi důchody a váhu jednotlivých faktorů, 

které k nim přispívají, vede k nejistotě 

ohledně toho, které prostředky by byly v 

boji proti těmto rozdílům nejefektivnější; 

G. vzhledem k tomu, že z nedostatku 

srovnatelných, úplných, spolehlivých a 

pravidelně aktualizovaných údajů, které by 

umožňovaly vyhodnotit velikost rozdílů 

mezi důchody a váhu jednotlivých faktorů, 

které k nim přispívají, vyplývá, že tvrzení o 

existenci rozdílů ve výši důchodů žen a 

mužů při bližším zkoumání neobstojí; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  39 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že ve statistikách 

jsou zahrnuty společně údaje o hrubé 

mzdě mužů i žen, kteří pracují v různých 

odvětvích, mají různé vzdělání a zastávají 

různé pracovní pozice a jejichž rodinná 

situace se liší, což vede k tomu, že 

představují velice zjednodušený obraz, 

který neodpovídá skutečnosti; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  40 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že za průměrným 

rozdílem ve výši důchodů v Evropské unii 

v roce 2012 se skrývají velké rozdíly mezi 

členskými státy; 

I. vzhledem k tomu, že za průměrným 

rozdílem ve výši důchodů v Evropské unii 

v roce 2012 se skrývají velké rozdíly mezi 

členskými státy; vzhledem k tomu, že pro 

srovnání činil nejnižší rozdíl ve výši 

důchodů mužů a žen 3,7 % a nejvyšší 48,8 

%;  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  41 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že za průměrným 

rozdílem ve výši důchodů v Evropské unii 

v roce 2012 se skrývají velké rozdíly mezi 

členskými státy; 

I. vzhledem k tomu, že za průměrným 

rozdílem ve výši důchodů v Evropské unii 

v roce 2012 se skrývají velké rozdíly mezi 

členskými státy, a vzhledem k tomu, že to 

je důvod, proč by dialog mezi členskými 

státy měl být zintenzivněn a usilovat o 

nalezení způsobů řešení tohoto problému; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  42 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že důchodová 
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pojištění jsou stále ještě založena na 

modelu muže-živitele rodiny a zaměřují se 

na životní dráhu, která představuje 

zaměstnání na plný úvazek vykonávané 

nepřerušovaně po dobu přibližně 45 let a 

která je charakteristická spíše pro muže; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  43 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ib. vzhledem k tomu, že život žen 

tomuto modelu odpovídá jen zřídka, a 

vzhledem k tomu, že v důsledku tradičních 

struktur a norem jsou ženy stále ještě 

zaměstnávány v menší míře, na kratší 

časové období a zejména za nejistějších 

podmínek, a že jsou kromě toho v 

pozdějším věku oběťmi větší diskriminace 

na trhu práce; vzhledem k tomu, že jediná 

práva, kterých v rámci tohoto systému 

ženy požívají, jsou často práva odvozená, 

jako je například vdovský důchod; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  44 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl, 

jenž je způsoben mnoha faktory, dokládá 

nerovnováhu v situaci žen a mužů, pokud 

jde o jejich profesní dráhu a rodinný 

život, jejich schopnost přispívat do 

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl je 

dán několika faktory, mezi něž patří 

skutečná situace pracujících žen v 

různých odvětvích činnosti, funkčnost 

veřejného systému sociálního zabezpečení 
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systému důchodového zabezpečení, jejich 

pozici v rodině a metody výpočtu výše 

důchodů, jež jsou zakotveny v příslušném 

důchodovém systému; 

a období plateb příspěvků; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  45 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl, 

jenž je způsoben mnoha faktory, dokládá 

nerovnováhu v situaci žen a mužů, pokud 

jde o jejich profesní dráhu a rodinný život, 

jejich schopnost přispívat do systému 

důchodového zabezpečení, jejich pozici v 

rodině a metody výpočtu výše důchodů, jež 

jsou zakotveny v příslušném důchodovém 

systému; 

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl, 

jenž je způsoben mnoha faktory, dokládá 

nerovnováhu, která existuje mezi ženami a 

muži, pokud jde o jejich profesní dráhu a 

rodinný život, jejich schopnost přispívat do 

systému důchodového zabezpečení, jejich 

pozici v rodině a metody výpočtu výše 

důchodů, jež jsou zakotveny v příslušném 

důchodovém systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl, 

jenž je způsoben mnoha faktory, dokládá 

nerovnováhu v situaci žen a mužů, pokud 

jde o jejich profesní dráhu a rodinný život, 

jejich schopnost přispívat do systému 

důchodového zabezpečení, jejich pozici v 

rodině a metody výpočtu výše důchodů, jež 

jsou zakotveny v příslušném důchodovém 

systému; 

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl, 

jenž je způsoben mnoha faktory, dokládá 

nerovnováhu v situaci žen a mužů, pokud 

jde o jejich profesní dráhu a rodinný život, 

jejich možnosti přispívat do systému 

důchodového zabezpečení, jejich pozici v 

rodině a metody výpočtu výše důchodů, jež 

jsou zakotveny v příslušném důchodovém 

systému; 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  47 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že informační 

hodnota rozdílu v důchodech coby úhrnu 

nerovnováh a nerovností v situaci žen a 

mužů po celou dobu jejich životní dráhy 

může být zkreslena existencí nápravných 

mechanismů; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  48 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že informační 

hodnota rozdílu v důchodech coby úhrnu 

nerovnováh a nerovností v situaci žen a 

mužů po celou dobu jejich životní dráhy 

může být zkreslena existencí nápravných 

mechanismů; 

K. vzhledem k tomu, že celková výše 

rozdílu v důchodech je výsledkem všech 

nerovnováh a nerovností mezi muži a 

ženami, pokud jde například o přístup k 

moci a ekonomickým zdrojům, které 

vznikají po celou dobu jejich profesní 

dráhy, a vzhledem k tomu, že v důsledku 

nápravných mechanismů zkreslujících tyto 

rozdíly má tato situace na ženy negativní 

dopad; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  49 

Anna Záborská 

 



 

AM\1107618CS.docx 23/111 PE592.340v01-00 

 CS 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že informační 

hodnota rozdílu v důchodech coby úhrnu 

nerovnováh a nerovností v situaci žen a 

mužů po celou dobu jejich životní dráhy 

může být zkreslena existencí nápravných 

mechanismů; 

K. vzhledem k tomu, že informační 

hodnota rozdílu v důchodech coby úhrnu 

nerovnováh a nerovností mezi situací žen a 

mužů po celou dobu jejich životní dráhy 

může být zkreslena existencí nápravných 

mechanismů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodu má odlišná specifika v závislosti 

na společenském postavení a rodinném 

stavu či poměrech dotčeného 

důchodce;vzhledem k tomu, že za těchto 

okolností nemusí jednotný přístup nutně 

vést k nejlepším výsledkům; 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodu má odlišná specifika v závislosti 

na společenském postavení a rodinném 

stavu či poměrech dotčené důchodkyně; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  51 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodu má odlišná specifika v závislosti 

na společenském postavení a rodinném 

stavu či poměrech dotčeného důchodce; 

vzhledem k tomu, že za těchto okolností 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodu má odlišná specifika v závislosti 

na společenském postavení a rodinném 

stavu či poměrech dotčené důchodkyně a 

projevuje se ve větší míře u osob s nižším 
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nemusí jednotný přístup nutně vést k 

nejlepším výsledkům;  
příjmem a zaměstnáním na částečný 

úvazek;  vzhledem k tomu, že za těchto 

okolností nemusí jednotný přístup nutně 

vést k nejlepším výsledkům; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  52 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodu má odlišná specifika v závislosti 

na společenském postavení a rodinném 

stavu či poměrech dotčeného důchodce; 

vzhledem k tomu, že za těchto okolností 

nemusí jednotný přístup nutně vést k 

nejlepším výsledkům; 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodu má odlišná specifika v závislosti 

na osobním stavu, společenském postavení 

a rodinném stavu či poměrech dotčené 

důchodkyně; vzhledem k tomu, že za 

těchto okolností nemusí jednotný přístup 

nutně vést k nejlepším výsledkům; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  53 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

N. vzhledem k tomu, že nerovnosti 

zakoušené matkami samoživitelkami mají 

v důsledku vyloučení z pracovního trhu a 

nedostatečných služeb péče o dítě v 

členských státech tendenci dále narůstat 

ve chvíli, kdy tyto ženy odejdou do 

důchodu;  vzhledem k tomu, že matky 

samoživitelky jsou v mnoha směrech 

zranitelné, a vzhledem k tomu, že tuto 

zranitelnost ještě neustále zvyšují 

konzervativní a tradiční genderové vzorce, 

které vybízejí ženy k tomu, aby po 
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těhotenství zůstávaly v domácnosti, a 

nikoli k tomu, aby hrály aktivní úlohu na 

trhu práce; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  54 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

N. vzhledem k tomu, že v důsledku 

kumulativního účinku rozdílů v 

odměňování žen a mužů, rozdílů, které 

mezi muži a ženami existují, pokud jde o 

čas trávený prací a volný čas, a případné 

nezaměstnanosti, mají nerovnosti 

zakoušené matkami samoživitelkami 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života, a vzhledem k tomu, že 

rozdíly ve výši důchodů mužů a žen jsou 

mnohem větší v případě vdaných žen a 

matek než v případě svobodných 

bezdětných žen; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 
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ženy odejdou do důchodu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  56 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

N. vzhledem k tomu, že může 

existovat přímá souvislost mezi rozdílem 

ve výši důchodu a počtem dětí 

vychovaných během života; vzhledem k 

tomu, že nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  57 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

N. vzhledem k tomu, že existuje přímá 

souvislost mezi rozdílem ve výši důchodu 

a počtem dětí vychovaných během života; 

vzhledem k tomu, že nerovnosti zakoušené 

matkami samoživitelkami mají v tomto 

ohledu tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy 

tyto ženy odejdou do důchodu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  58 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami 

samoživitelkami mají v tomto ohledu 

tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve 

výši důchodu a počtem dětí vychovaných 

během života; vzhledem k tomu, že 

nerovnosti zakoušené matkami mají v 

tomto ohledu tendenci dále narůstat ve 

chvíli, kdy tyto ženy odejdou do důchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Viorica Dăncilă 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Na. vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti žen se podceňuje, neboť 

mnohé ženy nejsou vedeny jako 

nezaměstnané, a to zejména ženy, které 

žijí ve venkovských nebo odlehlých 

oblastech, z nichž mnohé se věnují pouze 

domácím pracím a péči o děti; vzhledem k 

tomu, že tato skutečnost je příčinou 

nerovností v jejich důchodech; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  60 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Na. vzhledem k dlouhé absenci na trhu 

práce, s níž se potýkají ženy, které se 

dlouhodobě věnují neformální péči o 

rodinné příslušníky, zejména o 

nezaopatřené děti, starší osoby či osoby se 

zdravotním postižením; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Na. vzhledem k tomu, že u otců se 

počet jejich dětí na výši odměny a 

následně i důchodových nárocích 

neodráží nebo naopak odráží pozitivně; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  62 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat 

na plný úvazek, harmonické sladění 

rodinného a pracovního života; 

vypouští se 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  63 

Margot Parker 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat 

na plný úvazek, harmonické sladění 

rodinného a pracovního života; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat na 

plný úvazek, harmonické sladění 

rodinného a pracovního života; 

vzhledem k tomu, že tzv. tradiční způsoby 

organizace práce neumožňují párům, kdy 

oba partneři chtějí pracovat na plný 

úvazek, sladění každodenního rodinného a 

pracovního života;   

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  65 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat 

na plný úvazek, harmonické sladění 

rodinného a pracovního života; 

O. vzhledem k tomu, že páry, v nichž 

oba rodiče chtějí pracovat na plný úvazek, 

se v důsledku tzv. tradičních způsobů 

organizace práce setkávají s obtížemi, 

chtějí-li dosáhnout harmonického sladění 
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rodinného a pracovního života; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Viorica Dăncilă 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat na 

plný úvazek, harmonické sladění rodinného 

a pracovního života; 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat na 

plný úvazek, harmonické sladění rodinného 

a pracovního života; vzhledem k tomu, že 

přerušení profesní dráhy ve snaze o 

sladění soukromého a pracovního života 

znamená pro ženy, které mají finanční 

problémy, větší zátěž a každodenní 

nejistotu, pokud jde o jejich ekonomickou 

nezávislost; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  67 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat na 

plný úvazek, harmonické sladění rodinného 

a pracovního života; 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční 

způsoby organizace práce neumožňují 

párům, kdy oba partneři chtějí pracovat na 

plný úvazek, harmonické sladění rodinného 

a pracovního života, neboť druhy 

pracovního volna z rodinných důvodů 

bývají odlišné pro muže a pro ženy; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  68 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 

o nápravu této situace nedosahuje stále 

integrace žen na trhu práce míry stanovené 

v cílech strategie Evropa 2020 ani míry 

integrace mužů; 

P. vzhledem k tomu, že integrace žen 

na trhu práce stále nedosahuje míry 

stanovené v cílech strategie Evropa 2020, 

které nadto nejsou příliš ambiciózní,  ani 

míry integrace mužů; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  69 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 

o nápravu této situace nedosahuje stále 

integrace žen na trhu práce míry stanovené 

v cílech strategie Evropa 2020 ani míry 

integrace mužů; 

P. vzhledem k tomu, že navzdory 

určitým snahám o nápravu této situace 

nedosahuje stále integrace žen na trhu 

práce míry stanovené v cílech strategie 

Evropa 2020 ani míry integrace mužů; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  70 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 

o nápravu této situace nedosahuje stále 

integrace žen na trhu práce míry stanovené 

v cílech strategie Evropa 2020 ani míry 

integrace mužů; 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 

o nápravu této situace nedosahuje stále 

integrace žen na trhu práce ani zdaleka 

míry stanovené v cílech strategie Evropa 

2020 ani míry integrace mužů; 
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Or. el 

 

Pozměňovací návrh  71 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 

o nápravu této situace nedosahuje stále 

integrace žen na trhu práce míry stanovené 

v cílech strategie Evropa 2020 ani míry 

integrace mužů; 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 

o nápravu této situace nedosahuje stále 

integrace žen na trhu práce míry stanovené 

v cílech strategie Evropa 2020 ani míry 

integrace mužů; vzhledem k tomu, že z 

údajů o míře zaměstnanosti nelze vyčíst 

nic o délce ani typu zaměstnání, a jediné, 

co se z nich můžeme dovědět, jsou 

informace o výši mezd a důchodů; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  72 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Pa. vzhledem k tomu, že investice do 

škol, předškolních zařízení, vysokých škol 

a péče o starší osoby vede v dlouhodobém 

měřítku nejen k vytváření pracovních 

míst, ale také k zaměstnávání žen na 

kvalitních pracovních pozicích, což se v 

dlouhodobém horizontu pozitivně odrazí 

také na jejich důchodech; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  73 

Angelika Mlinar 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť jsou v domácnosti 

neúměrně zatěžovány pečovatelskými 

povinnostmi; 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry, 

práci na částečný úvazek či neplacené 

práci, aby mohly pečovat o své příbuzné či 

jiné osoby;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť jsou v domácnosti 

neúměrně zatěžovány pečovatelskými 

povinnostmi; 

Q. vzhledem k tomu, že ženy, které se 

staly matkami, čelí mnohem více než muži 

opakovanému přerušení kariéry a práci na 

částečný úvazek, neboť se rozhodly 

pečovat o děti a domácnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť jsou v domácnosti 

neúměrně zatěžovány pečovatelskými 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť na nich často spočívá téměř 

výlučná odpovědnost za poskytování péče 
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povinnostmi; a podpory a za domácí práce; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  76 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť jsou v domácnosti neúměrně 

zatěžovány pečovatelskými povinnostmi; 

Q. vzhledem k tomu, že ženy volí více 

než muži opakované přerušení kariéry a 

práci na částečný úvazek, neboť jsou v 

domácnosti neúměrně zatěžovány 

pečovatelskými povinnostmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť jsou v domácnosti neúměrně 

zatěžovány pečovatelskými povinnostmi; 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry, 

nejistým pracovním smlouvám a práci na 

částečný úvazek, neboť jsou v domácnosti 

v důsledku přetrvávajících nerovností 

mezi muži a ženami neúměrně zatěžovány 

pečovatelskými povinnostmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 



 

AM\1107618CS.docx 35/111 PE592.340v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry a 

jsou častěji nuceny pracovat na částečný 

úvazek, neboť jsou v domácnosti neúměrně 

zatěžovány pečovatelskými povinnostmi; 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více 

než muži opakovanému přerušení kariéry, 

práci na částečný úvazek a nestandardním 

formám zaměstnání, neboť jsou v 

domácnosti neúměrně zatěžovány 

pečovatelskými povinnostmi nebo 

například z toho důvodu, že jejich 

zaměstnavatelé od nich očekávají, že se 

této povinnosti ujmou v pozdější životní 

fázi; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  79 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qa. vzhledem k tomu, že podle řady 

analýz budou nové generace, a tedy 

zejména mladé ženy, mít ve srovnání s 

předchozími generacemi mnohem horší 

podmínky, pokud jde o věk odchodu do 

důchodu, ale i pokud jde o výši jejich 

důchodů;  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  80 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qa. vzhledem k tomu, že dobrovolnická 

činnost, kterou ve velké míře vykonávají 

ženy a která je jedním ze základních pilířů 
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naší společnosti, vyžaduje nejen čas, ale 

také práci bez odměny, což rovněž přispívá 

k vytváření rozdílů mezi důchody ve stáří; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  81 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem k tomu, že délka profesní 

aktivity má přímý dopad na rozdíl ve výši 

důchodů, že délka profesní aktivity u žen je 

v průměru o více než deset let kratší než u 

mužů a že u žen, jež vykážou profesní 

aktivitu kratší než čtrnáct let, je rozdíl v 

důchodu dvakrát větší (64 %) než u žen, 

jejichž profesní aktivita je delší (32 %); 

R. vzhledem k tomu, že délka profesní 

aktivity a její hodnota mají přímý dopad 

na rozdíl ve výši důchodů; vzhledem k 

tomu, že délka profesní aktivity u žen je v 

průměru o více než deset let kratší než u 

mužů a že u žen, jež vykážou profesní 

aktivitu kratší než čtrnáct let, je rozdíl v 

důchodu dvakrát větší (64 %) než u žen, 

jejichž profesní aktivita je delší (32 %); 

vzhledem k tomu, že tato situace je 

výsledkem politických a třídních řešení, 

které napomáhají rozvoji diskriminace 

mezi muži a ženami, nejistému 

zaměstnání a nízkých mezd, které 

postihují zejména ženy, deregulace trhu 

práce a útoků na kolektivní vyjednávání;  

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  82 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ra. vzhledem k tomu, že barcelonské 

cíle mohou napomoci vytváření lepší 

rovnováhy mezi pracovním a osobním 

životem žen, a to díky možnosti zůstat déle 



 

AM\1107618CS.docx 37/111 PE592.340v01-00 

 CS 

na trhu práce, aniž by musely přerušovat 

svou kariéru nebo se zcela vzdát své 

profese; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  83 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ra. vzhledem k tomu, že při výpočtech 

důchodových nároků se dostatečně 

nezohledňuje doba věnovaná péči o 

závislého člena rodiny, zejména o děti, ale 

i o starší členy rodiny a členy rodiny se 

zdravotním postižením; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Rb. vzhledem k tomu, že mateřská, 

otcovská a rodičovská dovolená jsou 

nezbytně nutné nástroje, které mají ženám 

pomoci minimalizovat přerušování 

kariéry; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  85 

Branislav Škripek 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Rb. vzhledem k tomu, že význam a 

hodnota neformální práce žen, které 

pečují o děti a jiné závislé členy rodiny, by 

se měly zohlednit a odrazit v důchodových 

nárocích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že v roce 2014 činil tento rozdíl 

16,3 %, a to především kvůli diskriminaci 

a segregaci, jež vedou k tomu, že jsou 

ženy nadměrně zastoupeny v odvětvích, v 

nichž je nižší platové ohodnocení než v 

těch, kde převažují muži; 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že tento rozdíl, který v roce 2014 

činil 16,3 %, odráží skutečnost, že jsou 

ženy nadměrně zastoupeny v odvětvích, 

které lépe umožňují dosáhnout rovnováhy 

mezi profesním a rodinným životem a 

zároveň nabízí nižší platové ohodnocení 

než odvětví, kde převažují muži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že v roce 2014 činil tento rozdíl 

16,3 %, a to především kvůli diskriminaci a 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají velké rozdíly v platech mezi 

ženami a muži a že v roce 2014 činil tento 

rozdíl 16,3 %, a to především kvůli 
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segregaci, jež vedou k tomu, že jsou ženy 

nadměrně zastoupeny v odvětvích, v nichž 

je nižší platové ohodnocení než v těch, kde 

převažují muži; 

diskriminaci a segregaci, jež vedou k tomu, 

že jsou ženy nadměrně zastoupeny v 

odvětvích, v nichž je nižší platové 

ohodnocení než v těch, kde převažují muži; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  88 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že v roce 2014 činil tento rozdíl 

16,3 %, a to především kvůli diskriminaci a 

segregaci, jež vedou k tomu, že jsou ženy 

nadměrně zastoupeny v odvětvích, v nichž 

je nižší platové ohodnocení než v těch, kde 

převažují muži; 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že v roce 2014 činil tento rozdíl 

16,3%, a to především kvůli diskriminaci a 

segregaci, jež vedou k tomu, že jsou ženy 

nadměrně zastoupeny v odvětvích, v nichž 

je nižší platové ohodnocení než v těch, kde 

převažují muži; vzhledem k tomu, že tyto 

rozdíly jsou součástí rostoucích 

nerovností v sociální a ekonomické oblasti 

a nerovností mezi muži a ženami v 

Evropské unii, což je nesporně spojeno s 

neoliberálními politikami a úspornými 

opatřeními zaváděnými Komisí a EU, 

které jsou zodpovědné za zvyšování 

chudoby (v EU-28 je v současné době 124 

milionů lidí ohroženo chudobou a 

sociálním vyloučením), zvyšování 

nezaměstnanosti (více než 20 milionů 

nezaměstnaných v EU-28) a větší 

nerovnosti v rozdělování bohatství; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  89 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že v roce 2014 činil tento rozdíl 

16,3 %, a to především kvůli diskriminaci a 

segregaci, jež vedou k tomu, že jsou ženy 

nadměrně zastoupeny v odvětvích, v nichž 

je nižší platové ohodnocení než v těch, kde 

převažují muži; 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále 

přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a 

muži a že v roce 2014 činil tento rozdíl 

16,3%, a to především kvůli diskriminaci a 

segregaci, jež vedou k tomu, že jsou ženy 

nadměrně zastoupeny v odvětvích, v nichž 

je nižší platové ohodnocení než v těch, kde 

převažují muži; vzhledem k tomu, že k 

rozdílům v platech mezi ženami a muži 

přispívají i jiné faktory, např. přerušování 

profesní kariéry či nedobrovolné 

zaměstnání na zkrácený úvazek za účelem 

sloučení pracovních a rodinných 

povinností, stereotypy, podhodnocování 

práce žen a rozdíly v dosaženém vzdělání 

a v pracovních zkušenostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sa. vzhledem k tomu, že ve většině 

případů jsou ženy za stejnou práci hůře 

platově ohodnoceny než muži a jsou 

nuceny pracovat na zkrácený pracovní 

úvazek, aby dokázaly lépe sladit svůj 

pracovní a osobní život, a že všechny tyto 

skutečnosti mají negativní vliv na výši 

jejich důchodů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  91 

Branislav Škripek 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sa. vzhledem k tomu, že opakované 

obnovování smluv na dobu určitou může 

poskytovat prostor pro nepřímou 

diskriminaci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sb. vzhledem k tomu, že ženy 

zaměstnané jako zástup za jiného 

zaměstnance nemají nárok na mateřskou 

dovolenou, a to i v případě, že jejich 

pracovní smlouva uplyne den před 

termínem porodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sc. vzhledem k tomu, že diskriminace 

související s mateřskou a rodičovskou 

dovolenou bylo hlavní formou 

diskriminace na pracovišti na úrovni EU 

a že na ženách stále spočívá hlavní 

břemeno péče o děti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  94 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sd. vzhledem k tomu, že 79,76 % osob, 

které pracovaly na zkrácený úvazek, aby 

mohly pečovat o své nejmladší dítě mladší 

osmi let, byly ženy a že je vědecky 

dokázáno, že zaměstnání matky během 

prvního roku života dítěte má neblahý vliv 

na kognitivní vývoj dítěte; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že posilování 

vazby mezi příspěvky do důchodového 

systému a výší důchodu vede spolu se 

zvyšováním úlohy druhého a třetího pilíře 

v organizaci důchodových systémů k tomu, 

že jsou rizika, že se v rozdílu ve výši 

důchodů promítnou genderové aspekty, 

převáděna na soukromé subjekty; 

T. vzhledem k tomu, že posilování 

vazby mezi příspěvky do důchodového 

systému a výší důchodu vede spolu se 

zvyšováním úlohy druhého a třetího pilíře 

v organizaci důchodových systémů k tomu, 

že jsou rizika, že se v rozdílu ve výši 

důchodů promítnou genderové aspekty, 

převáděna na soukromé subjekty; 

vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši 

důchodů mužů a žen je nejmenší v prvním 

pilíři a že posun od státních systémů 

důchodového pojištění k soukromému 

důchodovému pojištění ohrožuje rovnost 

mužů a žen a zvyšuje riziko chudoby žen 

ve vyšším věku, jelikož systémy 

soukromého důchodového pojištění 

spočívají na individuálních příspěvcích a 

nezapočítávají dovolené za účelem péče, 

které čerpají především ženy; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ta. vzhledem k tomu, že nízké důchody 

spolu s rostoucími náklady na zdravotní a 

sociální péči ovlivňují nejen zdraví přímo 

dotčených žen, ale i rozpočty a pracovní 

příležitosti žen další generace a mohly by 

tedy mít další neblahý vliv na důchody žen 

i v budoucnosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  97 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ta. vzhledem k tomu, že se v 

nakumulovaných znevýhodněních v 

prvním a druhém důchodovém pilíři 

odrážejí již dříve existující nerovnosti na 

trhu práce, jako jsou např. rozdíly v 

odměňování žen a mužů, což vede k 

nižším důchodům a hrozící chudobě ve 

stáří; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Maria Noichl 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Tb. vzhledem k tomu, že individuální 

základní zajištění ve stáří založené na 

místě bydliště se zdá obzvláště výhodné s 

ohledem na rovnost žen a mužů, protože 

je vypláceno nezávisle na dřívějším 

zaměstnání nebo rodinných okolnostech, 

a proto mírní jinak vysoké riziko chudoby 

žen ve stáří; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  99 

Margot Parker 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že organizace 

důchodových systémů spadá do výlučné 

pravomoci členských států; avšak 

vzhledem k tomu, že Unie má pravomoc 

poskytovat státům v této oblasti podporu; 

U. vzhledem k tomu, že organizace 

důchodových systémů spadá do výlučné 

pravomoci členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že organizace 

důchodových systémů spadá do výlučné 

pravomoci členských států; avšak 

vzhledem k tomu, že Unie má pravomoc 

poskytovat státům v této oblasti podporu; 

U. vzhledem k tomu, že organizace 

důchodových systémů spadá do výlučné 

pravomoci členských států; avšak 

vzhledem k tomu, že Unie má pravomoc 

poskytovat státům v této oblasti podporu a 
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zprostředkovává výměnu zkušeností a 

osvědčených postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že organizace 

důchodových systémů spadá do výlučné 

pravomoci členských států; avšak 

vzhledem k tomu, že Unie má pravomoc 

poskytovat státům v této oblasti podporu; 

U. vzhledem k tomu, že organizace 

veřejných systémů sociálního zabezpečení 

a důchodových systémů spadá do výlučné 

pravomoci členských států; avšak 

vzhledem k tomu, že Unie má pravomoc 

poskytovat státům v této oblasti podporu; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  102 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ua. vzhledem k tomu, že osobám, které 

zasvětí svůj čas a schopnosti výchově dětí 

nebo péči o starou osobu, by se mělo 

dostat uznání společnosti; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  103 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ua. vzhledem k tomu, že staří lidé mají 

právo na ekonomickou jistotu 

prostřednictvím důstojného důchodu a 

právo užívat rodinného a komunitního 

života v podmínkách, které respektují 

jejich individuální nezávislost a které 

předcházejí sociální izolaci nebo 

marginalizaci a překonávají je; vzhledem 

k tomu, že starší osoby musí mít právo na 

veřejnou síť kvalitních pečovatelských 

služeb, které mohou využívat všichni 

občané bez ohledu na své 

socioekonomické podmínky, zejména 

denní stacionáře, domovy důchodců a 

domácí pečovatelské služby; vzhledem k 

tomu, že starší osoby mají právo na 

využívání kvalitních služeb veřejné 

zdravotní péče, které jim umožní udržet si 

zdraví i ve stáří; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  104 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ub. vzhledem k tomu, že veřejné 

systémy sociálního zabezpečení poskytují 

jedinou záruku práva na důstojný 

důchod; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  105 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Uc. vzhledem k tomu, že zvyšování 

průměrné střední délky života, zejména 

u žen, nemůže za žádných okolností 

ospravedlnit zvyšování věku pro odchod 

do důchodu, jelikož udržitelnost systémů 

sociálního zabezpečení není s tímto 

vývojem spojena; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  106 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci 

s členskými státy vytvořila strategii za 

účelem odstranění rozdílů ve výši důchodů 

mezi ženami a muži v Evropské unii (dále 

jen „strategie“); 

1. žádá jednotlivé členské státy, aby 

vytvořily pokyny pro odstranění rozdílů ve 

výši důchodů mezi ženami a muži v 

Evropské unii (dále jen „pokyny1a“); 

 __________________ 

 1a Tato změna se uplatní v rámci celého 

textu. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  107 

Viorica Dăncilă 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci 

s členskými státy vytvořila strategii za 

účelem odstranění rozdílů ve výši důchodů 

mezi ženami a muži v Evropské unii (dále 

1. zdůrazňuje naléhavou potřebu 

snížit rozdíly ve výši důchodů mezi ženami 

a muži a žádá Komisi, aby v úzké 

spolupráci s členskými státy vytvořila 
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jen „strategie“); strategii za účelem odstranění rozdílů ve 

výši důchodů mezi ženami a muži v 

Evropské unii (dále jen „strategie“); 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  108 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci 

s členskými státy vytvořila strategii za 

účelem odstranění rozdílů ve výši důchodů 

mezi ženami a muži v Evropské unii (dále 

jen „strategie“); 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci 

s členskými státy vytvořila strategii za 

účelem odstranění rozdílů ve výši důchodů 

a mezd mezi ženami a muži v Evropské 

unii (dále jen „strategie“); 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  109 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci 

s členskými státy vytvořila strategii za 

účelem odstranění rozdílů ve výši důchodů 

mezi ženami a muži v Evropské unii (dále 

jen „strategie“); 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci 

s členskými státy vytvořila strategii za 

účelem odstranění rozdílů ve výši důchodů 

mezi ženami a muži v Evropské unii (dále 

jen „strategie“), která by vytvořila další 

ukazatele a stanovila jasný cíl pro 

sledování a snížení rozdílu ve výši 

důchodů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá členské státy, aby přijaly 

opatření směřující k eliminaci rozdílů 

v odměňování mužů a žen, odstranily 

všechny formy nejistého zaměstnání a aby 

investovaly do vytváření stálých 

zaměstnaneckých poměrů a do 

celoživotního vzdělávání a odborného 

vzdělávání; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  111 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že finanční krize jasně 

ukázala důležitost prvního pilíře pro 

udržitelnost a zdokonalení důchodových 

systémů; podtrhuje nutnost uskutečnění 

reforem důchodových systémů v rámci 

zachování veřejných, solidárních a 

všeobecně přístupných systémů sociálního 

zabezpečení, které zajistí důstojné životní 

podmínky v důchodu pro všechny a budou 

tak výrazem skutečné solidarity mezi 

generacemi; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  112 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava 

důsledků rozdílů ve výši důchodů, zejména 

v případě nejzranitelnějších osob, ale že se 

musí zároveň zaměřit na jejich základní 

příčiny; 

2. je toho názoru, že tato strategie by 

měla pomoci napravit na úrovni 

členských států důsledky rozdílů ve výši 

důchodů, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, a zároveň se 

zaměřit na jejich základní příčiny; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  113 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava důsledků 

rozdílů ve výši důchodů, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, ale že se musí 

zároveň zaměřit na jejich základní příčiny; 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava důsledků 

rozdílů ve výši důchodů, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, ale že se musí 

zároveň zaměřit na jejich základní příčiny, 

jako jsou stereotypy a společenské normy, 

diskriminace a segregace na trhu práce a 

nedostatečný přístup k péči o děti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  114 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava důsledků 

rozdílů ve výši důchodů, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, ale že se musí 

zároveň zaměřit na jejich základní příčiny; 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava důsledků 

rozdílů ve výši důchodů, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, ale že se musí 

zároveň zaměřit na jejich základní příčiny; 
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konstatuje, že aby bylo v budoucnosti 

možné zabránit rozdílům ve výši důchodů 

mezi muži a ženami, je třeba, aby měli 

muži a ženy na trhu práce stejné 

postavení, co se týče mzdy, kariérního 

postupu a příležitostí k zaměstnání na 

plný úvazek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava důsledků 

rozdílů ve výši důchodů, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, ale že se musí 

zároveň zaměřit na jejich základní příčiny; 

2. je toho názoru, že cílem této 

strategie nesmí být pouze náprava důsledků 

rozdílů ve výši důchodů v rámci právních 

předpisů EU, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, ale že se musí 

zároveň zaměřit na jejich základní příčiny, 

a vyzývá k mezivládnímu dialogu v 

oblastech, které spadají do působnosti 

jednotlivých států; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  116 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. naléhavě vyzývá Eurostat, aby 

vytvořil opatření, která zdůrazní 

hospodářskou hodnotu neviditelné práce 

spočívající ve výchově dětí a péče o děti a 

o rodinu a její přínos k HDP členských 

států, a aby za tímto účelem úzce 

spolupracoval se Světovou bankou, 
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Organizací pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD) a Mezinárodní 

organizací práce (MOP); 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  117 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. domnívá se, že součástí této 

strategie by měl být návrh na důstojný 

minimální důchod, který by zajistil 

důstojný život a podporoval inkluzi a 

aktivní účast na životě společnosti, pokud 

by nebyly splněny podmínky pro přiznání 

zákonem stanoveného důchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. trvá na tom, že základem našich 

důchodových systémů musí zůstat důchod 

z veřejných prostředků (první pilíř), a 

připomíná nutnost jej podporovat a 

umožňovat a zajistit tak, aby jeho zdroje 

nebyly odčerpávány doplňkovými systémy 

a aby zajistily všeobecné pokrytí a 

přiměřené důchody; poukazuje na to, že 

rozdíl ve výši důchodů žen a mužů je v 

rámci prvního pilíře minimální a že se tyto 

systémy ukázaly jako nejinkluzivnější, 

nejspravedlivější v přerozdělování a 

dokonce i jako nákladově nejefektivnější 
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způsob, jak bojovat proti chudobě ve stáří; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2c. připomíná, že dostatečný 

důchodový příjem je pro boj proti chudobě 

mezi staršími lidmi nezbytný; zdůrazňuje, 

že feminizace chudoby je výsledkem 

několika faktorů, včetně rozdílů v 

odměňování žen a mužů, rozdílů ve výši 

důchodu, zodpovědnosti za péči a 

souvisejícího přerušení pracovní kariéry i 

nedostatečných podpůrných a daňových 

systémů, které mají dopad na domácnosti 

vedené matkami samoživitelkami; vyzývá 

členské státy, aby zajistily, že pracovníci 

na zkrácený úvazek, pracovníci nucení 

přerušit kariéru, vypomáhající partneři a 

pracovníci s kariérními mezerami nebo 

obdobími, v nichž měli omezenou 

pracovní dobu, budou mít právo na 

přístup k dostatečnému důchodovému 

systému bez jakékoli formy diskriminace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 
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nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde možnosti příspěvků do systému a 

profesní dráhu, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde o profesní dráhu a možnost hrazení 

příspěvků do systému, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  121 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde možnosti příspěvků do systému a 

profesní dráhu, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde o možnosti příspěvků do systému a 

profesní dráhu, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; zdůrazňuje, že je proto zapotřebí 

propojení činností v rámci různých 

politik, jejichž cílem je zlepšit rovnost 

mužů a žen a které zavedou opatření na 

zvýšení míry zaměstnanosti žen; snížení 

počtu žen zaměstnaných na zkrácený 

úvazek; odstranění rozdílů v odměňování 

podle pohlaví; řešení genderové segregace 

ve vzdělávání a zaměstnání, aby byly ženy 

motivovány k výběru kariér a profesí, ve 

kterých jsou málo zastoupeny; prolomení 

skleněného stropu, který mnohým ženám 

brání dosáhnout nejvyšších pozic s 

ohledem na odpovědnost a platové 

ohodnocení; boj proti genderovým 

stereotypům; zlepšení rovnováhy mezi 

pracovním, rodinným a osobním životem; 

motivaci mužů k spravedlivějšímu dělení 

rodinných a domácích povinností; 

zlepšení nároků na starobní důchod 

pomocí zmírnění dopadu přerušení 

profesní dráhy z důvodu péče o děti a 

další závislé osoby a řešení rovnosti žen a 

mužů v sociální inkluzi při současném 
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zohlednění vlivu stárnutí obyvatelstva a 

migračních toků; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  122 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde možnosti příspěvků do systému a 

profesní dráhu, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde o možnosti příspěvků do systému, 

hodnotu neplacené práce spočívající v 

poskytování péče a profesní dráhu, tak 

nerovnostmi plynoucími z organizace 

důchodových systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde možnosti příspěvků do systému a 

profesní dráhu, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; 

3. trvá na tom, že má-li být strategie 

úspěšná, je nezbytný mnohostranný 

přístup, jenž se musí zabývat jak 

nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud 

jde o možnosti příspěvků do systému a 

profesní dráhu, tak nerovnostmi 

plynoucími z organizace důchodových 

systémů; zároveň je třeba zvýšit 

udržitelnost důchodových systémů, která 

je v některých členských státech Unie 

(např. v Řecku), kterých se dotkla 

úsporná opatření trojky, neustále 



 

PE592.340v01-00 56/111 AM\1107618CS.docx 

CS 

narušována; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  124 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a.  zdůrazňuje, že za boj proti 

chudobě žen ve stáří a snížení rozdílu ve 

výši důchodů v kontextu demografických 

změn by neměl být odpovědný jen zákonný 

důchodový systém (první pilíř), nýbrž že 

zaměstnanecký a soukromý důchodový 

systém (druhý a třetí pilíř) také nabývají 

na důležitosti pro ženy, což by měly 

členské státy ve svých pokynech zohlednit; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  125 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. domnívá se, že veřejné systémy 

sociálního zabezpečení jsou udržitelné, 

jen pokud budou zavedeny nové způsoby a 

zdroje financování zákonem stanovených 

důchodových systémů, jež povedou k 

odvádění příspěvků na sociální 

zabezpečení ze všech příjmů a k provedení 

daňových reforem, které zvýší míru účasti 

osob s vyššími příjmy a zisky na 

financování veřejných systémů sociálního 

zabezpečení; 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  126 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že finanční krize 

několika posledních let už negativně 

ovlivňuje platy a důchody mnoha žen; 

konstatuje, že hrozí, že výsledné 

důchodové reformy rozdíl ve výši důchodů 

mužů a žen ještě prohloubí; vyzývá proto, 

aby byly tyto reformy kriticky 

přezkoumány, a bude-li to třeba, aby byly 

zrevidovány; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  127 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

k důchodům začaly přistupovat s ohledem 

na celoživotní dráhu a zohledňovaly celý 

profesní život jedinců, včetně přerušení 

profesní dráhy a zaměstnání na zkrácený 

úvazek z důvodu péče o člena rodiny, 

nedobrovolnou nezaměstnanost a nejistá 

zaměstnání, a netrestaly pracovníky s 

„nestandardním“ pracovním životem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Julie Ward 
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Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že řešení rozdílu ve 

výši důchodů mužů a žen musí být 

součástí celostní strategie pro řešení 

sociálně-ekonomických překážek, kterým 

čelí starší ženy, zejména pak ženy, které 

patří do zranitelných skupin a 

marginalizovaných komunit, a že cílem 

této strategie musí být lepší celkové 

fyzické a duševní životní podmínky a 

sociální inkluze starších žen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, aby zejména systémy 

zaměstnaneckého a soukromého 

důchodového pojištění nediskriminovaly 

ženy a neposilovaly již existující 

stereotypy, které znevýhodňují ženy, 

pokud jde o nároky a příspěvky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Margot Parker 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. podtrhuje, že strategie musí 4. podtrhuje, že výlučnou 
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dodržovat rozdělení pravomocí mezi Unii 
a členské státy v souladu se zásadou 

subsidiarity; 

odpovědnost za organizaci svých 

důchodových systémů nesou členské státy 
a EU by do této organizace neměla nijak 

zasahovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. navrhuje členským státům, aby 

vytvořily vnitrostátní strategie pro 

uznávání neformální práce mužů a žen v 

domácnosti a při péči o dítě a o rodinu, 

které by zahrnuly hospodářskou hodnotu 

neviditelné práce vykonávané muži i 

ženami v oblasti mezigenerační solidarity 

a její přínos k HDP členských států v 

národních účtech, jak Parlament 

navrhoval již dříve (usnesení ze dne 3. 

února 2009 o nediskriminaci na základě 

pohlaví a mezigenerační solidaritě, 

usnesení ze dne 13. října 2015 o ženách a 

chudobě v Evropské unii); 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  132 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že podpora rovné 

finanční nezávislosti mužů a žen, jíž nelze 

dosáhnout bez odstranění rozdílu ve výši 

mezd a důchodů mužů a žen, je nezbytná 

pro zajištění rovnosti mužů a žen; 
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podtrhuje, že je třeba přijmout komplexní 

soubor opatření, aby byla zajištěna 

rovnost mužů a žen s ohledem na 

celoživotní přístup k finančním 

prostředkům; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  133 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. kritizuje skutečnost, že v rozdílu ve 

výši mezd je složka „nevysvětlitelné“, 

která pramení především z diskriminace 

mnoha žen, které nejsou stejně finančně 

ohodnoceny jako muži, ačkoli jsou 

zaměstnány na stejné nebo srovnatelné 

pozici; upozorňuje, že v ostatních 

případech pramení rozdíl ve výši mezd ze 

skutečnosti, že ženy nejsou zaměstnávány 

na stejných pozicích, což je způsobeno: 

pokračující horizontální segregací nebo 

rozdělováním práce podle pohlaví, podle 

nichž jsou zaměstnání, která jsou 

považována za „ženskou práci“, ceněna 

méně; pokračující vertikální segregací, 

která souvisí s tzv. skleněným stropem, 

který ženám brání dosáhnout na nejvyšší 

a nejlépe placené pozice; pokračujícím 

používáním různých kategorií pro stejnou 

práci (kdy např. v úklidových službách 

jsou muži zaměstnáváni ve vyšší kategorii 

jako pracovníci údržby a ženy naproti 

tomu v nižší kategorii jako pracovnice 

úklidu) a nadměrným zastoupením žen v 

pracovních pozicích na zkrácený úvazek, 

které jsou navíc hůře placené než 

zaměstnání na plný úvazek; zdůrazňuje, 

že převážná většina nízkých mezd a téměř 

všechny velmi nízké mzdy jsou za práci na 

zkrácený úvazek, a připomíná, že asi 80 % 

chudých pracujících jsou ženy; 
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zdůrazňuje, že všechny tyto faktory také 

vedou k tomu, že ženy mají nižší důchody 

než muži; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  134 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. připomíná a podporuje výzvu Rady 

k přijetí nové iniciativy Komise, na jejímž 

základě bude stanovena strategie pro 

rovnost mužů a žen pro období 2016–

2020, která bude mít podobu sdělení, jako 

tomu bylo u předchozích strategií, a k 

rozšíření strategického zapojení EU v 

oblasti rovnosti mužů a žen a spojení se 

strategií Evropa 2020; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  135 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

Evropským institutem pro rovnost žen a 

mužů (EIGE) vytvořila spolehlivé 

ukazatele, které umožní rozlišovat 

jednotlivé faktory vedoucí ke vzniku 

rozdílu ve výši důchodů a zajistit 

kontinuitu sledování tohoto jevu a jeho 

vývoje; 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

Evropským institutem pro rovnost žen a 

mužů (EIGE) vytvořila formální a 

spolehlivý ukazatel rozdílu ve výši 

důchodů mužů a žen jak na úrovni EU, 

tak ve spolupráci s členskými státy na 

vnitrostátní úrovni, a aby tento ukazatel 

systematicky sledovala a identifikovala 

jednotlivé faktory vedoucí ke vzniku 

rozdílu ve výši důchodů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

Evropským institutem pro rovnost žen a 

mužů (EIGE) vytvořila spolehlivé 

ukazatele, které umožní rozlišovat 

jednotlivé faktory vedoucí ke vzniku 

rozdílu ve výši důchodů a zajistit 

kontinuitu sledování tohoto jevu a jeho 

vývoje; 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

Evropským institutem pro rovnost žen a 

mužů (EIGE) vytvořila spolehlivé 

ukazatele, které umožní rozlišovat 

jednotlivé faktory vedoucí ke vzniku 

rozdílu ve výši důchodů a způsoby jeho 

řešení; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  137 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

Evropským institutem pro rovnost žen a 

mužů (EIGE) vytvořila spolehlivé 

ukazatele, které umožní rozlišovat 

jednotlivé faktory vedoucí ke vzniku 

rozdílu ve výši důchodů a zajistit 

kontinuitu sledování tohoto jevu a jeho 

vývoje; 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

Evropským institutem pro rovnost žen a 

mužů (EIGE) vytvořila spolehlivé 

ukazatele, které umožní rozlišovat 

jednotlivé faktory vedoucí ke vzniku 

rozdílu ve výši důchodů a zajistit 

kontinuitu sledování tohoto jevu a jeho 

vývoje a podávat zprávy Evropskému 

parlamentu; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  138 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 
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Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. domnívá se, že rozdíl ve výši 

důchodů mužů a žen by měl být chápán 

jako klíčový ukazatel nerovnosti mužů a 

žen na trhu práce, jelikož odráží 

akumulovaná znevýhodnění, kterým ženy 

čelí během celého svého pracovního 

života, včetně horizontální a vertikální 

segregace, nesouvislé kariéry a rozdílu ve 

výši mezd mužů a žen; podotýká také, že 

současná úroveň rozdílu ve výši důchodů 

mužů a žen je velmi podobná celkovému 

rozdílu ve výši mezd (40,2 %), což jen 

potvrzuje, že rozdíl ve výši důchodů přesně 

odráží míru nerovnosti mezi muži a 

ženami na trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v 

rámci svých sociálních politik 

prostřednictvím zvyšování povědomí o této 

problematice mezi příslušnými subjekty 

přijímajícími rozhodnutí a tvorbou 

programů, jejichž cílem bude zvyšovat 

informovanost žen o důsledcích tohoto 

jevu a poskytovat jim nástroje, které jim 

umožní vytváření strategií pro financování 

svého důchodu, jež budou dlouhodobé, 

udržitelné a uzpůsobené jejich konkrétním 

potřebám; 

6. vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti rozdílu ve výši 

důchodů mužů a žen v rámci svých 

sociálních politik prostřednictvím 

zvyšování povědomí o této problematice 

mezi příslušnými subjekty přijímajícími 

rozhodnutí a tvorbou programů, jejichž 

cílem bude zvyšovat informovanost žen o 

důsledcích tohoto jevu a poskytovat jim 

nástroje, které jim umožní vytváření 

strategií pro financování svého důchodu, 

jež budou dlouhodobé, udržitelné a 

uzpůsobené jejich konkrétním potřebám; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby na 
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evropské, státní, regionální a místní 

úrovni zvyšovaly povědomí veřejnosti o 

stejné odměně pro muže a ženy, o 

rozdílech v důchodech žen a mužů a o 

přímé i nepřímé diskriminaci žen v práci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v 

rámci svých sociálních politik 

prostřednictvím zvyšování povědomí o této 

problematice mezi příslušnými subjekty 

přijímajícími rozhodnutí a tvorbou 

programů, jejichž cílem bude zvyšovat 

informovanost žen o důsledcích tohoto 

jevu a poskytovat jim nástroje, které jim 

umožní vytváření strategií pro financování 

svého důchodu, jež budou dlouhodobé, 

udržitelné a uzpůsobené jejich konkrétním 

potřebám; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

na evropské, státní, regionální a místní 

úrovni rozšiřovaly a zvyšovaly povědomí 

veřejnosti o stejné odměně pro muže a 

ženy, o rozdílech v důchodech žen a mužů 

a o přímé i nepřímé diskriminaci žen v 

práci; vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v 

rámci svých sociálních politik 

prostřednictvím zvyšování povědomí o této 

problematice mezi příslušnými subjekty 

přijímajícími rozhodnutí a tvorbou 

programů, jejichž cílem bude zvyšovat 

informovanost žen o důsledcích tohoto 

jevu a poskytovat jim nástroje, které jim 

umožní vytváření strategií pro financování 

svého důchodu, jež budou dlouhodobé, 

udržitelné a uzpůsobené jejich konkrétním 

potřebám; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  141 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v 

rámci svých sociálních politik 

prostřednictvím zvyšování povědomí o této 

problematice mezi příslušnými subjekty 

přijímajícími rozhodnutí a tvorbou 

programů, jejichž cílem bude zvyšovat 

informovanost žen o důsledcích tohoto 

jevu a poskytovat jim nástroje, které jim 

umožní vytváření strategií pro 

financování svého důchodu, jež budou 

dlouhodobé, udržitelné a uzpůsobené 
jejich konkrétním potřebám; 

6. vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti nezaměstnanosti a 

mzdové diskriminaci a prosazovaly vyšší 

mzdy jako nenahraditelný nástroj boje 

proti nízkým důchodům žen a aby 

zvyšovaly povědomí o této problematice 

mezi příslušnými subjekty přijímajícími 

rozhodnutí a vytvářely programy, jejichž 

cílem bude zvyšovat informovanost žen o 

potřebě zvyšovat jejich důchody; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  142 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vybízí členské státy, aby 

prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v 

rámci svých sociálních politik 

prostřednictvím zvyšování povědomí o této 

problematice mezi příslušnými subjekty 

přijímajícími rozhodnutí a tvorbou 

programů, jejichž cílem bude zvyšovat 

informovanost žen o důsledcích tohoto 

jevu a poskytovat jim nástroje, které jim 

umožní vytváření strategií pro financování 

svého důchodu, jež budou dlouhodobé, 

udržitelné a uzpůsobené jejich konkrétním 

potřebám; 

6. vyzývá členské státy, aby 

prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v 

rámci svých sociálních politik 

prostřednictvím zvyšování povědomí o této 

problematice mezi příslušnými subjekty 

přijímajícími rozhodnutí a tvorbou 

programů, jejichž cílem bude zvyšovat 

informovanost žen o důsledcích tohoto 

jevu a poskytovat jim nástroje, které jim 

umožní vytváření strategií pro financování 

svého důchodu, jež budou dlouhodobé, 

udržitelné a uzpůsobené jejich konkrétním 

potřebám; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  143 

Iratxe García Pérez 
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Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. připomíná, že s cílem umožnit 

srovnání na úrovni EU je třeba jasně a 

harmonizovaně definovat pojmy, jako jsou 

rozdíly v odměňování žen a mužů, rozdíly 

ve výši důchodu žen a mužů, odměna, 

přímá a nepřímá diskriminace 

v odměňování, stejná práce a rovnocenná 

práce; podotýká, že kvůli existenci 

různých druhů zaměstnaneckých poměrů, 

ať už vyplývajících ze zákona, nebo 

smluvních, současný výpočet rozdílu ve 

výši důchodů mužů a žen může způsobit 

zkreslené chápání problému rovného 

odměňování, což se také odrazí v rozdílu 

ve výši důchodů; vyzývá Komisi, aby 

analyzovala tato možná zkreslení a 

navrhla vhodná řešení, včetně zavedení 

povinných auditů odměňování společností 

kotovaných na burze v členských státech 

EU a možných sankcí v případě neplnění 

povinností; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  144 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi a členské státy EU, 

aby provedly komplexní posouzení dopadů 

na rovnost žen a mužů u všech reforem 

systémů sociálního zabezpečení, zejména 

důchodových systémů, které mohou mít 

negativní dopad na zaměstnanost a 

důchodová práva žen, jako např. omezení 

dostupnosti zařízení péče o děti a starší 

osoby nebo zastavení a snížení plateb 
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důchodového zabezpečení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá členské státy, aby ihned po 

vzniku nároku na vyplácení důchodu 

uvolnily výplaty odstupného a 

odchodného, aby se zabránilo finančním 

nesnázím, zmírnilo se následné břemeno 

související se zálohami na půjčky a snížila 

závislost žen na mužích; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  146 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. naléhavě vyzývá členské státy, 

zaměstnavatele a odborové organizace, 

aby navrhly a využívaly konkrétní vhodné 

nástroje pro hodnocení pracovních pozic s 

cílem stanovit práci stejné hodnoty, a 

zajistit tak rovné odměňování mužů i žen, 

a tím v budoucnosti i rovné důchody; 

vybízí firmy, aby prováděly výroční audity 

rovného odměňování, aby tyto údaje s 

maximální transparentností zveřejňovaly 

a aby zmenšily rozdíl ve výši mezd mužů a 

žen; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  147 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi, aby analyzovala 

rozdíl ve výši důchodu mužů a žen v rámci 

evropského semestru pomocí zavedení 

ukazatele rozdílu ve výši důchodů mužů a 

žen a aby předložila doporučení pro 

jednotlivé země ohledně snižování tohoto 

rozdílu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  148 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. žádá Komisi, aby se v rámci 

strategie EU 2020 zabývala rozdílem ve 

výši důchodů žen a mužů, a znovu 

opakuje svou výzvu Komisi a členským 

státům, aby při monitorování evropského 

semestru používaly údaje rozčleněné 

podle pohlaví a aby vytvořily další 

genderově specifické ukazatele a cíle pro 

potírání a sledování rozdílů ve výši 

důchodů a důchodového pokrytí mužů a 

žen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Iratxe García Pérez 
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Návrh usnesení 

Bod 6 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6c. zdůrazňuje, že nerovnosti v 

odměňování a výši důchodů se žen, které 

patří do zranitelnějších skupin (žen se 

zdravotním postižením, žen pečujících o 

závislé osoby, příslušnic menšin, žen z řad 

uprchlíků a žadatelů o azyl, žen s nízkou 

úrovní vzdělání nebo bez vzdělání atd.), 

dotýkají ještě více, protože jsou často 

zaměstnány v profesích, které vyžadují 

méně kompetencí, menší odpovědnost a 

jsou hůře platově ohodnoceny, a proto 

zažívají výrazné sociální vyloučení a jsou 

finančně více závislé na svých manželech 

či jiných rodinných příslušnících; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  150 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Snižování nerovností v oblasti možností 

přispívání do systému 

Snižování nerovností v oblasti rozsahu 

příspěvků do systému 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  151 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 
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evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci žen s cílem zaručit 

rovnost, pokud jde o možnosti žen a mužů 

přispívat do důchodového systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Barbara Matera, Mariya Gabriel 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění a 

systematické sledování pokroku 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění a 

případné přezkoumání evropských 

právních předpisů bojujících proti 

diskriminaci na základě pohlaví s cílem 

zaručit rovnost, pokud jde o možnosti žen a 

mužů přispívat do důchodového systému; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  154 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti přímé a nepřímé diskriminaci na 

základě pohlaví s cílem zaručit rovnost, 

pokud jde o možnosti žen a mužů přispívat 

do důchodového systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému, což obnáší zvýšení 

mezd, ochranu kolektivního vyjednávání, 

boj proti všem formám nejistého 

zaměstnání včetně zaměstnání na 

zkrácený úvazek, která ve většině případů 

vykonávají ženy a která vedou k pouze 

částečným důchodovým nárokům, 

vytváření stálých pracovních míst a 

propagaci celoživotního vzdělávání a 

odborné přípravy; 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  156 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému; 

7. žádá Evropskou komisi a členské 

státy, aby dohlížely na řádné provádění 

evropských právních předpisů bojujících 

proti diskriminaci na základě pohlaví s 

cílem zaručit rovnost, pokud jde o 

možnosti žen a mužů přispívat do 

důchodového systému, a aby zahájily 

řízení o neplnění povinností s členskými 

státy, které nedodržují směrnice EU o 

rovnosti žen a mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. důrazně odsuzuje rozdíly v mzdách 

žen a mužů způsobené diskriminací a 

opakovaně vyzývá k revizi směrnice 

2006/54/ES s cílem zajistit větší rovnost 

žen a mužů v oblasti zaměstnání a 

platového ohodnocení; 

8. kritizuje rozdíl ve výši důchodů žen 

a mužů, který je způsoben řadou faktorů 

souvisejících s profesními dráhami žen a 

jejich přerušováním kvůli výchově dětí, 

jejich schopností přispívat do 

důchodového systému, jejich pozicí ve 

vlastních rodinách a způsobem, jakým se 

vypočítává příjem pro účely důchodového 

systému; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  158 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. důrazně odsuzuje rozdíly v mzdách 

žen a mužů způsobené diskriminací a 

opakovaně vyzývá k revizi směrnice 

2006/54/ES s cílem zajistit větší rovnost 

žen a mužů v oblasti zaměstnání a 

platového ohodnocení; 

8. důrazně odsuzuje rozdíly v mzdách 

žen a mužů způsobené diskriminací a 

opakovaně vyzývá k revizi směrnice 

2006/54/ES s cílem zajistit větší rovnost 

žen a mužů v oblasti zaměstnání a 

platového ohodnocení a uplatňování 

zásady rovnocenného odměňování za 

rovnocennou práci; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  159 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. důrazně odsuzuje rozdíly v mzdách 

žen a mužů způsobené diskriminací a 

opakovaně vyzývá k revizi směrnice 

2006/54/ES s cílem zajistit větší rovnost 

žen a mužů v oblasti zaměstnání a 

platového ohodnocení; 

(Netýká se českého znění.)   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. důrazně odsuzuje rozdíly v mzdách 

žen a mužů způsobené diskriminací a 

opakovaně vyzývá k revizi směrnice 

8. důrazně odsuzuje rozdíly v mzdách 

žen a mužů způsobené diskriminací  na 

pracovišti a opakovaně vyzývá k revizi 
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2006/54/ES s cílem zajistit větší rovnost 

žen a mužů v oblasti zaměstnání a 

platového ohodnocení; 

směrnice 2006/54/ES s cílem zajistit větší 

rovnost žen a mužů v oblasti zaměstnání a 

platového ohodnocení; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  161 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

uznaly význam neformální péče a investic 

do lidského kapitálu poskytovaných 

rodinou, a to jak ze sociálního, tak 

ekonomického hlediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti stereotypům, které přispívají k 

horizontální a vertikální segregaci na trhu 

práce bojovalo vybízením žen k volbě 

povolání a profesní dráhy v inovačních 

odvětvích vykazujících růst, ve kterých v 

dnešní době převažují muži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 
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Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo odstraňováním 

nerovností mezi muži a ženami a 

diskriminace v zaměstnání a vybízením 

žen k volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; v této 

souvislosti vyzývá členské státy k šíření 

osvěty mezi učiteli, aby byly dívky již od 

nejútlejšího věku podporovány v tom, aby 

žily své životy podle vlastních přání a 

plánů; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  165 

Notis Marias 
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Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; zdůrazňuje, 

že je třeba přijmout okamžitá opatření k 

odstranění diskriminace, k níž dochází 

dokonce i při přijímání zaměstnanců; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  166 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži; 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby 

se proti horizontální a vertikální segregaci 

na trhu práce bojovalo vybízením žen k 

volbě povolání a profesní dráhy v 

inovačních odvětvích vykazujících růst, ve 

kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím 

stereotypům převažují muži, a 

přepracováním a napadením norem, podle 

kterých jsou například mzdy uspořádány 

tak, aby byla lépe odměňována povolání, 

která tradičně zastávají muži; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  167 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 



 

AM\1107618CS.docx 77/111 PE592.340v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že je třeba, aby 

všechna povolání, která vykonávají spíše 

ženy než muži, konečně získala uznání a 

finanční ohodnocení, které si zaslouží, a s 

tímto úmyslem žádá, aby byla provedena 

celoevropská studie objektivní 

srovnatelnosti profesí, která by 

zohledňovala judikaturu Soudního dvora 

EU a faktory, jako jsou pracovní 

podmínky, fyzická a duševní zátěž a míra 

zodpovědnosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  168 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá členské státy, aby s cílem 

potlačit horizontální a vertikální 

vyloučení žen a snížit rozdíly v 

odměňování mužů a žen dohlíželi na své 

trhy práce; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  169 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

s cílem zvýšit míru ekonomické 

nezávislosti žen dnes i v budoucnosti 

nabízely ženám lepší pobídky k tomu, aby 
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pracovaly déle a pracovní činnost 

přerušovaly na kratší dobu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  170 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu 

odpovědnosti z důchodových systémů na 

systémy financování z osobních zdrojů 

připomíná, že je důležité zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci v přístupu k 

finančním službám spadajícím do oblasti 

působnosti směrnice 2004/113/ES; 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu 

odpovědnosti z důchodových systémů na 

systémy financování z osobních zdrojů 

připomíná, že je důležité zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci v přístupu k 

finančním službám spadajícím do oblasti 

působnosti směrnice 2004/113/ES; 

domnívá se, že přesun odpovědnosti z 

veřejných systémů sociálního zabezpečení 

na systémy osobního financování 

znamená oslabení veřejných systémů 

sociálního zabezpečení a jejich 

základního principu mezigenerační 

solidarity a zároveň s tím podporu 

výnosného obchodování pojišťoven a 

konec univerzálního charakteru veřejných 

systémů sociálního zabezpečení, který 

garantuje možnost důstojného stárnutí 

pro všechny; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  171 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu 

odpovědnosti z důchodových systémů na 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu 

odpovědnosti z důchodových systémů na 
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systémy financování z osobních zdrojů 

připomíná, že je důležité zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci v přístupu k 

finančním službám spadajícím do oblasti 

působnosti směrnice 2004/113/ES; 

systémy financování z osobních zdrojů 

připomíná, že je důležité zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci v přístupu k 

finančním službám spadajícím do oblasti 

působnosti směrnice 2004/113/ES; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 

stávající právní předpisy EU posíleny 

zavedením systémů genderově neutrální 

klasifikace a hodnocení práce, opatřeními 

na podporu transparentnosti v 

odměňování a umožněním uplatnění 

sankcí, jako jsou pokuty, rozhodnutí o 

odnětí státní podpory a ztráty nároku na 

státní podporu v případě, že nejsou 

pravidla rovných mezd dodržena; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  172 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu 

odpovědnosti z důchodových systémů na 

systémy financování z osobních zdrojů 

připomíná, že je důležité zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci v přístupu k 

finančním službám spadajícím do oblasti 

působnosti směrnice 2004/113/ES; 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu 

odpovědnosti z důchodových systémů na 

systémy financování z osobních zdrojů 

připomíná, že je důležité zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci v přístupu k 

finančním službám spadajícím do oblasti 

působnosti směrnice 2004/113/ES; 

zdůrazňuje, že všechny příspěvky na 

důchodové pojištění musí být 

započítávány a odváděny genderově 

neutrálním způsobem; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  173 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

s přihlédnutím k unijním zásadám 

nediskriminace a rovnosti žen a mužů 

zvýšily transparentnost, přístup k 

informacím a jistotu účastníků a příjemců 

zaměstnaneckých penzijních pojištění; 

vyzývá členské státy k zajištění toho, aby 

fondy zaměstnaneckého penzijního 

pojištění garantovaly rovnoměrné 

rozložení rizika mezi generace, a chránily 

tak důchody budoucích generací před 

krátkodobými politikami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. poukazuje na to, že míra 

nezaměstnanosti žen je podhodnocena, 

neboť mnohé z nich nejsou vedeny jako 

nezaměstnané, zejména ženy, které žijí ve 

venkovských a odlehlých oblastech nebo 

pomáhají v rodinných podnicích, a ženy, 

které se věnují výhradně domácím pracím 

a péči o děti; vyjadřuje politování nad tím, 

že tato situace zvyšuje rozdíl ve výši 

důchodů a v mnoha případech také 

znemožňuje přístup k veřejným službám, 

jako je sociální zabezpečení, přídavky, 

mateřská dovolená, nemocenská, zařízení 

péče o děti atd.; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  175 

Ernest Urtasun 
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Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

s cílem zajistit individuální práva a 

bojovat proti ekonomické závislosti na jiné 

osobě nahradily modely založené na 

jednotkách domácností tím, že postupným 

rušením systémů založených na modelu 

otce jako živitele rodiny individualizují 

systém daní a práv sociálního 

zabezpečení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. žádá, aby byly přezkoumány 

všechny pobídky, které jsou v rámci 

daňového a důchodového systému 

dostupné, a to včetně jejich vlivu na rozdíl 

ve výši důchodů žen a mužů, a aby byly 

zrušeny kontraproduktivní pobídky a aby 

byly individualizovány nároky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  177 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. upozorňuje na skutečnost, že 
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pouze dva členské státy jasně a dostatečně 

provedly směrnici 2006/54/ES; vyzývá 

Komisi, aby i nadále sledovala provádění 

a uplatňování této směrnice v členských 

státech, a zajistila tak, že práva stanovená 

právními předpisy EU budou plně 

uplatňována a dodržována, a to případně i 

prostřednictvím zahájení řízení o 

nesplnění povinnosti; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  178 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. konstatuje, že v zájmu zajištění 

důstojných životních podmínek zdravotně 

postiženým osobám, je nutné kompenzovat 

dodatečné životní náklady související s 

postižením a koordinovat tuto oblast s 

důchodovými systémy a speciálními 

politikami usilujícími o integraci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10c. vyzývá členské státy, aby věnovaly 

zvláštní pozornost migrujícím ženám, 

které mnohdy nezískaly nárok na důchod 

ve své zemi původu, a postrádají tudíž 

hospodářskou nezávislost, zejména v 

případě rozvodu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Snižování nerovností v kariérách žen a 

mužů 

(Netýká se českého znění.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

strategickém závazku, aby bylo občanům, 

jež si to přejí, umožněno lépe kombinovat 

rodinný a pracovní život; 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

strategickém závazku, aby bylo občanům 

umožněno lépe kombinovat rodinný a 

pracovní život; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  182 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 
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strategickém závazku, aby bylo občanům, 

jež si to přejí, umožněno lépe kombinovat 

rodinný a pracovní život; 

strategickém závazku, aby bylo umožněno 

lépe kombinovat rodinný a pracovní život; 

zdůrazňuje, že spravedlivé sdílení 

„neplacené práce“, jako péče o rodinu a 

domácí povinnosti, je předpokladem pro 

ekonomickou nezávislost žen a jejich 

plnou účast na trhu práce; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  183 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

strategickém závazku, aby bylo občanům, 

jež si to přejí, umožněno lépe kombinovat 

rodinný a pracovní život; 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

strategickém závazku, aby bylo občanům, 

a zejména rodičům, jež si to přejí, 

umožněno lépe kombinovat rodinný a 

pracovní život; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

strategickém závazku, aby bylo občanům, 

jež si to přejí, umožněno lépe kombinovat 

rodinný a pracovní život; 

11. vyzývá Komisi k okamžitému 

provedení závazků, které formulovala jak 

ve svém plánu o novém začátku, tak ve 

strategickém závazku, aby bylo občanům, 

jež si to přejí, umožněno rovnoměrněji 

vyvážit rodinný a pracovní život; 

Or. sv 
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Pozměňovací návrh  185 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyzývá členské státy, aby předložily 

konkrétní iniciativy v oblasti uznávání 

dovedností získaných při výchově, péči o 

závislé osoby a řízení domácnosti, aby tyto 

zkušenosti mohly být zohledněny při 

návratu jednotlivců na trh práce; 

zdůrazňuje, že hodnocení sociálních 

dovedností tvoří hlavní součást tzv. 

„znalostního pasu“, a to v souladu s 

nejlepšími tradicemi členských států 

souvisejících s úsilím o sladění nabídky a 

poptávky na trhu práce; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  186 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyzývá Komisi, aby jako součást 

svého pracovního programu pro rok 2017 

předložila ambiciózní a komplexní balíček 

legislativních a nelegislativních opatření 

týkajících se rovnováhy pracovního a 

soukromého života, a to včetně revize 

směrnic o mateřské a rodičovské dovolené 

a návrhu směrnic o otcovské a 

pečovatelské dovolené; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  187 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyzývá Komisi, aby své návrhy 

politik zakládala na zohledňování rodiny, 

jež může být způsobem, jak zastavit 

demografický pokles, který ohrožuje 

udržitelnost důchodových systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. zdůrazňuje, že rozdíl ve výši 

důchodů žen a mužů odráží skutečnost, že 

pracovní život žen je mnohem více 

ovlivněn povinnostmi starat se o závislé 

členy rodiny než pracovní život mužů a že 

z toho důvodu bývá kariéra žen 

přerušovanější, ženy méně častěji 

dosáhnou povýšení a zvýšení mzdy a více 

než muži pracují na částečný úvazek; dále 

zdůrazňuje, že pokud jsou příspěvky 

související se zaměstnáním hlavním 

prvkem při stanovování důchodových 

práv, mají ženy oproti mužům ve výsledku 

jasnou nevýhodu, zejména pokud 

neexistují žádné způsoby, jak vynahradit 

kariérní přestávky a zmírnit dopady na 

výši důchodů způsobené kratší dobou 

přispívání;  

Or. es 
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Pozměňovací návrh  189 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

podnikly kroky, jenž podpoří muže v tom, 

aby se rovným dílem podíleli na domácích 

povinnostech a péči o děti a jiné závislé 

osoby, zejména pobídkami k čerpání 

otcovské a rodičovské dovolené, čímž 

upevní jejich práva jakožto rodiče, zajistí 

větší míru rovnosti mezi ženami a muži 

a rovnoměrnější sdílení povinností 

spojených s péčí o rodinu a domácnost 

a zvýší šanci žen plně se zapojit 

do pracovního trhu, což napomůže snížení 

rozdílů v platech a výši důchodu žen a 

mužů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  190 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, 

pokud dojde k nárůstu jejich pracovního 

zatížení nebo rodinných povinností; 

vypouští se 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  191 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, 

pokud dojde k nárůstu jejich pracovního 

zatížení nebo rodinných povinností; 

12. vyzývá členské státy, aby braly v 

úvahu, že zaměstnanci by měli mít 

možnost jednat o podmínkách flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život, což může 

podpořit vyšší míru zaměstnanosti žen; 

vyzývá Komisi, aby zmapovala situaci v 

členských státech, pokud jde o „právo 

požádat o flexibilní pracovní podmínky“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

mají pečovatelské povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost rodičů sjednávat dobrovolná 

ujednání týkající se flexibilní práce, jež by 

jim umožňovala lépe skloubit rodinný a 

pracovní život tak, aby nebyli nuceni 

upřednostňovat jeden z nich, pokud dojde k 

nárůstu jejich pracovního zatížení nebo 

rodinných povinností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by ženám a mužům umožňovala 

lépe skloubit rodinný a pracovní život tak, 

aby nebyli nuceni upřednostňovat jeden z 

nich, pokud dojde k nárůstu jejich 

pracovního zatížení nebo rodinných 

povinností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

12. vyzývá členské státy, aby v souladu 

s vnitrostátními zvyklostmi posílily 
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dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  196 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; podporuje 

„smart working“, což je flexibilní forma 

zaměstnání, která nutně nevyžaduje, aby 

byla osoba fyzicky přítomna na pracovišti, 

ale přesto splňuje maximální denní a 

týdenní pracovní dobu v souladu s 

právními předpisy a kolektivním 

vyjednáváním, přičemž nedochází k 

omezení nebo změně práv a povinností 

pracovnic souvisejících s příspěvky na 

důchodové pojištění; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  197 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností; 

12. vyzývá členské státy, aby posílily 

možnost zaměstnanců sjednávat 

dobrovolná ujednání týkající se flexibilní 

práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit 

rodinný a pracovní život tak, aby nebyli 

nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud 

dojde k nárůstu jejich pracovního zatížení 

nebo rodinných povinností, a aby bylo 

respektováno jejich svobodné rozhodnutí 

ohledně rodinných povinností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. žádá členské státy, aby zajistily, že 

sociální důchodové systémy zohledňují 

hodnotu domácí a pečovatelské práce a 

hledaly mechanismy náhrady pro ty, kteří 

kvůli pečovatelským povinnostem přerušili 

kariéru nebo jsou nuceni vykonávat 

práce, které jsou nestandartní, nejisté či 

na částečný úvazek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. vyzývá členské státy, aby vytvářely 

pobídky, jež povedou muže k čerpání 
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rodičovské a otcovské dovolené, a tím 

rodinný život více vyvážily, tak aby oba 

manželé nesli odpovědnost za péči o děti a 

další členy rodiny; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  200 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12b. poukazuje na rostoucí převahu 

povinně pružné pracovní doby: práce o 

víkendech, méně pravidelná, 

nepředvídatelná a prodloužená pracovní 

doba atd.; zdůrazňuje, že požadavek 

flexibility je větší u osob pracujících na 

částečný úvazek, kterými jsou většinou 

ženy, což znamená, že se pracovní doba z 

týdne na týden mění častěji ženám než 

mužům, a zejména matkám 

samoživitelkám a ženám pečujícím o 

závislé rodinné příslušníky to ještě více 

ztěžuje úspěšné skloubení rodinného a 

pracovního života; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  201 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „započitatelná období péče o 

závislé osoby“ s cílem kompenzovat 

přerušení kariéry kvůli neformální péči o 

vypouští se 
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rodinného příslušníka a zhodnocovat je 

při výpočtu nároku na důchod; 

Or. sv 

Pozměňovací návrh  202 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „započitatelná období péče o 

závislé osoby“ s cílem kompenzovat 

přerušení kariéry kvůli neformální péči o 

rodinného příslušníka a zhodnocovat je 

při výpočtu nároku na důchod; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  203 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „započitatelná období péče o 

závislé osoby“ s cílem kompenzovat 

přerušení kariéry kvůli neformální péči o 

rodinného příslušníka a zhodnocovat je 

při výpočtu nároku na důchod; 

13. domnívá se, že započítávání období 

formální dovolené za účelem péče, jako je 

mateřská, otcovská a rodičovská 

dovolená, a odvádění příspěvků vedoucích 

k nároku na důchod v případech těchto 

formálních dovolených, 

je v členských státech osvědčeným 

postupem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Maria Noichl 
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Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „započitatelná období péče o 

závislé osoby“ s cílem kompenzovat 

přerušení kariéry kvůli neformální péči o 

rodinného příslušníka a zhodnocovat je při 

výpočtu nároku na důchod; 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „důchodové body“ s cílem 

kompenzovat přerušení kariéry kvůli 

neformální péči o rodinného příslušníka, 

například o dítě či jiného člena rodiny, 

který potřebuje péči, a zhodnocovat je při 

výpočtu nároku na důchod; zdůrazňuje, že 

tyto „důchodové body“ za poskytování 

péče musí být udělovány členům obou 

pohlaví na krátká a pevně stanovená 

období, aby se nezaváděly další stereotypy 

a nerovnosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  205 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „započitatelná období péče o 

závislé osoby“ s cílem kompenzovat 

přerušení kariéry kvůli neformální péči o 

rodinného příslušníka a zhodnocovat je při 

výpočtu nároku na důchod; 

13. vyzývá členské státy, aby na 

základě výměny osvědčených postupů 

zavedly „započitatelná období péče o 

závislé osoby“ s cílem kompenzovat 

přerušení kariéry kvůli neformální péči o 

rodinného příslušníka a spravedlivě je 

zhodnocovat při výpočtu nároku na 

důchod; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Daniela Aiuto 
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Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá členské státy, aby hájily 

práva pracujících žen, které stále častěji 

zastávají zaměstnání s nízkou mzdou nebo 

na částečný úvazek a které jsou oběťmi 

diskriminace, především v době, kdy se 

stanou matkami a jsou nuceny kvůli péči 

o děti přerušit kariéru; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  207 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. domnívá se, že účinná politika 

usilující o odstraňování rozdílů ve výši 

důchodů žen a mužů a předcházení jejich 

vytváření by se měla v zásadě zaměřovat 

na zvýšení zaměstnanosti žen a zlepšení 

jejich příležitostí odvádět stejně vysoké 

příspěvky na důchodové pojištění, nikoli 

na vylepšování kompenzačních 

mechanismů v rámci důchodových 

systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do 

roku 2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud se rodiče 

mohou svobodně rozhodnout, jestli své 
děti chtějí umístit do zařízení péče o děti 

nebo se o ně starat doma; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  209 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

patřičným způsobem dosáhnout pouze 

tehdy, pokud jsou k dispozici odpovídající 

zařízení péče o děti; vyzývá členské státy, 

aby nejenom co nejrychleji splnily 

barcelonské cíle, nejpozději do roku 2020, 

ale zároveň daly rodinám, které dávají 

přednost jiným modelům výchovy dětí, 

možnost svobodně si vybrat; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  210 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 
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dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

dispozici kvalitní, cenově dostupná a 

přístupná pečovatelská zařízení a služby 

pro děti, seniory a jiné závislé rodinné 

příslušníky; vyzývá členské státy, aby co 

nejrychleji splnily barcelonské cíle, 

nejpozději do roku 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  211 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče pro 

děti (jesle, školky, mimoškolní zařízení) a 

seniory (domovy, denní pečovatelská 

centra a zařízení dlouhodobé péče);  

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  212 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba, 

aby byly zařízení péče o děti k dispozici ve 

všech venkovských oblastech; vyzývá 
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členské státy, aby co nejrychleji splnily 

barcelonské cíle, nejpozději do roku 2020; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  213 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem mohou 

muži a ženy dosáhnout pouze tehdy, pokud 

jsou k dispozici vysoce kvalitní, cenově 

dostupné místní zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  214 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče pro 

děti, seniory a jiné závislé osoby; vyzývá 

členské státy, aby co nejrychleji splnily 

barcelonské cíle, nejpozději do roku 2020; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  215 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi 

rodinným a pracovním životem je možné 

dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k 

dispozici odpovídající zařízení péče o děti; 

vyzývá členské státy, aby co nejrychleji 

splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 

2020, a zároveň blahopřeje těm členským 

státům, které již obou cílů dosáhly; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  216 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyjadřuje politování nad tím, že v 

mnoha členských státech neexistuje žádný 

nárok na přístupnou, cenově dostupnou a 

kvalitní péči o děti či dlouhodobou péči a 

že mnoho žen je kvůli péči o děti, osoby se 

zdravotním postižením a jiné závislé osoby 

nuceno zkrátit svou pracovní dobu; 

zdůrazňuje, že je nutné zajistit ženám a 

mužům rovnost výdělku a rovnost v péči 

odstraněním rozdílů mezi ženami a muži v 

placené i neplacené práci a podporovat 

rovné sdílení odpovědnosti, nákladů a 

péče; v této souvislosti poukazuje na 

nutnost zajistit univerzální přístup ke 

kvalitním (sociálním) službám obecného 

zájmu a vypracovat konkrétní návrhy pro 

lepší sladění pracovního a soukromého 

života; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zvýšily svou podporu v oblasti péče o děti 

a představily cíle podobné barcelonským 
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cílům týkající se dostupnosti kvalitních 

dlouhodobých pečovatelských služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá členské státy, aby 

poskytovaly nárok na sdílený důchod v 

případě rozvodu a rozluky, v souladu se 

zásadou subsidiarity; konstatuje, že 

systémy zaměstnaneckých starobních 

důchodů čím dál tím více fungují na 

základě pojistných zásad, což může vést k 

mnoha trhlinám, pokud jde o sociální 

ochranu1a; zdůrazňuje, že Soudní dvůr 

Evropské unie jasně konstatoval, že 

systémy zaměstnaneckého penzijního 

pojištění mají být považovány za plat, a 

tudíž se zásada rovného zacházení 

vztahuje i na ně; 

 1 a http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjus

tice_oldagepensionspublication3march20

11_en.pdf. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  218 

Daniela Aiuto 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. naléhavě žádá Komisi, aby s 

úmyslem co nejrychleji splnit barcelonské 

cíle podpořila členské státy, a to i 
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prostřednictvím poskytování finančních 

prostředků EU, v budování zařízení, které 

by poskytovaly vysoce kvalitní a cenově 

dostupné služby péče o děti těm 

nejchudším členům společnosti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  219 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. zdůrazňuje, že rodiny jsou zdrojem 

sociální soudržnosti a mělo by se na ně 

pohlížet jako na pilíře celé společnosti a že 

ženy a matky výchovou a péčí o své děti 

pracují na budoucnosti společnosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  220 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá členské státy, aby vedly 

zaměstnavatele ke zohledňování potřeb 

žen s malými dětmi, pokud jde o náhlé 

žádosti o uvolnění z práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Branislav Škripek 
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Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. vybízí členské státy, aby zajistily 

dávky sociálního zabezpečení pro 

pracovníky s částečným úvazkem, dočasné 

a sezónní pracovníky a pracující z 

domova, a to s potřebnou flexibilitou při 

stanovování časového rámce a nezávisle 

na věku dítěte; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14c. vyzývá členské státy, aby umožnily 

nástup zaměstnance po mateřské nebo 

rodičovské dovolené zpět do stejného 

pracovního poměru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Viorica Dăncilă 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá členské státy, aby na 

základě spolehlivých a srovnatelných údajů 

vyhodnotily dopady svých důchodových 

systémů na rozdíl ve výši důchodů a na 

faktory, které k němu vedou; 

15. vyzývá členské státy, aby na 

základě spolehlivých a srovnatelných údajů 

vyhodnotily dopady svých důchodových 

systémů na rozdíl ve výši důchodů a na 

faktory, které k němu vedou; doporučuje, 

aby členské státy při reformách svých 

důchodových systémů přistupovaly ke 
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snižování nerovností v důchodech žen a 

mužů jako k ekonomickému cíli, aby tak 

navždy zaručily patřičný důchod pro 

všechny a umožnily odstranění stávajících 

nerovností v důchodech; 

Or. ro 

Pozměňovací návrh  224 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá členské státy, aby na 

základě spolehlivých a srovnatelných údajů 

vyhodnotily dopady svých důchodových 

systémů na rozdíl ve výši důchodů a na 

faktory, které k němu vedou; 

15. vyzývá členské státy, aby s cílem 

bojovat proti diskriminaci a zajistit větší 

transparentnost důchodových systémů 

členských států EU vyhodnotily na základě 

spolehlivých a srovnatelných údajů dopady 

svých důchodových systémů na rozdíl ve 

výši důchodů a na faktory, které k němu 

vedou; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  225 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a.  zdůrazňuje, že pro tvorbu politiky 

je důležité mít spolehlivé, srovnatelné a 

dostupné kvantitativní i kvalitativní 

ukazatele rozdílů ve výši důchodů žen a 

mužů a statistiky rozlišené podle pohlaví, 

a v této souvislosti připomíná úlohu 

Evropského institutu pro rovnost žen a 

mužů; vyzývá členské státy, aby Eurostatu 

poskytovaly každoroční statistické údaje 

týkající se rozdílů v odměňování a výši 

důchodů žen a mužů, aby bylo možné 

posoudit vývoj situace v celé EU; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vítá vyrovnávací účinek, který měl 

na důchody rozsudek ve věci Test-Achats, 

jenž v pojistných smlouvách zakázal 

zohledňovat pojistně matematické faktory 

týkající se pohlaví a v systémech 

soukromého pojištění, včetně 

důchodového, zavedl povinnost stejné výše 

pojistného a pojistného plnění pro obě 

pohlaví; konstatuje, že i když se rozsudek 

vztahuje jen na soukromé systémy, 

pravidlo stejného přístupu k oběma 

pohlavím představuje osvědčený postup, 

jak u žen a můžu snížit rozdíl ve výši jejich 

důchodů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Ernest Urtasun 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. požaduje, aby všechny důchodové 

systémy, včetně těch soukromých a 

zaměstnaneckých, byly založeny na 

pojistně matematických kritériích stejného 

přístupu k oběma pohlavím a aby 

průměrná předpokládaná doba dožití žen 

nesloužila jako záminka k diskriminaci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  228 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. vítá rozhodnutí některých 

členských států uplatnit pravidlo stejného 

přístupu k oběma pohlavím i u svých 

zaměstnaneckých penzijních pojištění, aby 

byla rovnost žen a mužů zajištěna ve všech 

oblastech výpočtu důchodu; vybízí ostatní 

členské státy, aby zvážily, zda případně 

neudělat totéž; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. zdůrazňuje, že je důležité bojovat 

proti nepřímé diskriminaci v rámci 

systémů důchodového zabezpečení, a to 

nejen v rámci zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, ale také v postupech 

zákonných systémů důchodového 

pojištění; zdůrazňuje, že Soudní dvůr 

Evropské unie dal jasně najevo, že 

zaměstnanecké penzijní systémy mají být 

považovány za plat, a proto se zásada 

rovného zacházení vztahuje i na tyto 

systémy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  230 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 

mechanismy, jež by napravovaly, zejména 

v případě nejzranitelnějších osob, 

nerovnosti zakoušené po celou dobu 

profesní dráhy, jež by se mohly promítnout 

do rozdílu ve výši důchodů; 

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 

mechanismy, jež by napravovaly, zejména 

v případě nejzranitelnějších osob, 

nerovnosti zakoušené po celou dobu 

profesní dráhy, jež by se mohly promítnout 

do rozdílu ve výši důchodů; v této 

souvislosti zastává názor, že by měla být 

zvážena každoroční náležitá valorizace 

důchodů; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  231 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 

mechanismy, jež by napravovaly, zejména 

v případě nejzranitelnějších osob, 

nerovnosti zakoušené po celou dobu 

profesní dráhy, jež by se mohly promítnout 

do rozdílu ve výši důchodů; 

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 

mechanismy, jež by napravovaly, zejména 

v případě nejzranitelnějších osob, 

nerovnosti zakoušené po celou dobu 

profesní dráhy, jež by se mohly promítnout 

do rozdílu ve výši důchodů, zejména s 

ohledem na postižené osoby,    

LGBTI a ženy s pečovatelskými 

povinnostmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 



 

AM\1107618CS.docx 107/111 PE592.340v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

zajistily uplatňování zásady 

nediskriminace a rovnosti žen a mužů na 

trhu práce a v přístupu k zaměstnání a 

bojovaly proti všem formám 

několikanásobné diskriminace, včetně 

diskriminace národnostních menšin a 

osob s postiženími a diskriminace na 

základě pohlaví, věku, náboženského 

vyznání nebo víry, sexuální orientace a 

pohlavní identity, a zajistily, aby byl plat 

žen a jejich nárok na sociální 

zabezpečení, včetně důchodů, roven platu 

a nárokům mužů se stejnými nebo 

podobnými zkušenostmi, kteří vykonávají 

stejnou nebo rovnocennou práci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá členské státy, aby řešily 

otázku budoucích důchodů pro 

nadcházející generace, zejména důchodů 

pro mladé ženy, a to vzhledem k 

rostoucímu tlaku na značné množství 

evropských důchodových systémů, které v 

případě, že nebudou zásadně 

reformovány, povedou k nízkým 

důchodům pro dnešní mladé ženy i muže, 

kteří budou odcházet do důchodu v příliš 

pozdním věku; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  234 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá členské státy, aby jednaly 

v souladu s právními předpisy o právech 

žen na mateřské dovolené a aby 

dodržování těchto předpisů vymáhaly, 

a zajistily tak, že ženy nebudou z hlediska 

důchodu znevýhodňovány jen proto, že se 

během svého pracovního života staly 

matkami; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  235 

Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. žádá členské státy, aby zavedly 

individuální základní příjem pro lidi 

pokročilého věku, který nesmí být nižší 

než hranice chudoby (60 % mediánu 

příjmů v dané společnosti); v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je důležité, aby 

byly snadno dostupné dodatečné druhy 

pomoci, o které se ženy často stydí žádat; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  236 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji vypouští se 
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zabývala tím, jak se může na rozdílu ve 

výši důchodů potenciálně projevit posun 

důchodových systémů k flexibilnějším 

mechanismům příspěvků a ustavení 

nároků na důchod a důchodových příjmů, 

ať již jde o výpočet doby odvádění 

příspěvků do důchodového systému, nebo 

o postupný odchod z trhu práce; 

Or. pt 

Pozměňovací návrh  237 

Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji 

zabývala tím, jak se může na rozdílu ve 

výši důchodů potenciálně projevit posun 

důchodových systémů k flexibilnějším 

mechanismům příspěvků a ustavení 

nároků na důchod a důchodových příjmů, 

ať již jde o výpočet doby odvádění 

příspěvků do důchodového systému, nebo 

o postupný odchod z trhu práce; 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji 

zabývala tím, jak se může na rozdílu ve 

výši důchodů potenciálně projevit posun od 

zákonem definovaných státních důchodů 
k flexibilnějším mechanismům 

zaměstnaneckého a soukromého 

penzijního pojištění, ať již jde o výpočet 

doby odvádění příspěvků do důchodového 

systému, nebo o postupný odchod z trhu 

práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji 

zabývala tím, jak se může na rozdílu ve 

výši důchodů potenciálně projevit posun 

důchodových systémů k flexibilnějším 

mechanismům příspěvků a ustavení nároků 

na důchod a důchodových příjmů, ať již jde 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji 

zabývala tím, jak se může na rozdílu ve 

výši důchodů potenciálně projevit posun 

důchodových systémů k flexibilnějším 

mechanismům příspěvků a ustavení nároků 

na důchod a důchodových příjmů, ať již jde 
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o výpočet doby odvádění příspěvků do 

důchodového systému, nebo o postupný 

odchod z trhu práce; 

o výpočet doby odvádění příspěvků do 

důchodového systému, hodnotu neplacené 

pečovatelské práce matek a otců nebo o 

postupný odchod z trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji 

zabývala tím, jak se může na rozdílu ve 

výši důchodů potenciálně projevit posun 

důchodových systémů k flexibilnějším 

mechanismům příspěvků a ustavení nároků 

na důchod a důchodových příjmů, ať již jde 

o výpočet doby odvádění příspěvků do 

důchodového systému, nebo o postupný 

odchod z trhu práce; 

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se důkladněji zabývala tím, jak se může na 

rozdílu ve výši důchodů potenciálně 

projevit posun důchodových systémů k 

flexibilnějším mechanismům příspěvků a 

ustavení nároků na důchod a důchodových 

příjmů, ať již jde o výpočet doby odvádění 

příspěvků do důchodového systému, nebo 

o postupný odchod z trhu práce; 

Or. de 

Pozměňovací návrh 240 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá členské státy a orgány 

Evropské unie, aby podporovaly studie o 

dopadech genderových rozdílů na 

důchody a finanční závislost žen; tyto 

studie by měly přihlížet k problémům jako 

stárnutí populace, rozdíly ve zdravotním 

stavu a naději na dožití u žen a mužů, 

druhy změn v rodinných strukturách, 

zvýšení počtu jednočlenných domácností a 

rozdíly v osobních situacích žen; vyzývá je 

také, aby vypracovaly možné strategie, jak 
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rozdíly ve výši důchodů mezi ženami a 

muži odstranit. 

Or. es 

Pozměňovací návrh 241 

Clare Moody 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá členské státy, aby věnovaly 

zvláštní pozornost tomu, aby se při 

vyrovnávání státem stanoveného věku 

odchodu do důchodu neprohlubovaly 

současné rozdíly ve výši důchodů mezi 

ženami a muži, a aby ženám poskytly 

dostatek času na naplánování svého 

odchodu do důchodu. 

Or. en 

 

 

 

 


