
AM\1206793CS.docx PE652.642v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2019/2169(INI)

8.6.2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 – 353
Návrh zprávy
Maria Noichl
(PE650.408v01-00)

Strategie EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))



PE652.642v01-00 2/182 AM\1206793CS.docx

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\1206793CS.docx 3/182 PE652.642v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 6 
a 8 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU),

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 
6, 8, 10, 83, 153, 157 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 23 Listiny 
základních práv Evropské unie,

– s ohledem na články 21 a 23 
Listiny základních práv Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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



PE652.642v01-00 4/182 AM\1206793CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o 
souvisejících opatřeních (směrnice o 
ženách v řídicích a dozorčích orgánech), 
který Komise předložila dne 14. března 
2012 (COM(2012)0614),

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2020 o prioritách EU pro 64. 
zasedání Komise OSN pro postavení žen,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2019 o odmítavých reakcích 
vůči ženským právům a rovnosti žen a 
mužů v EU10,

vypouští se

_________________
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Pozměňovací návrh 8
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2019 o odmítavých reakcích vůči 
ženským právům a rovnosti žen a mužů v 
EU10,

— (Netýká se českého znění.)

_________________ _________________
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.  Výše uvedené usnesení EP se týká 

sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv, které jsou podle Pekingské 
platformy regulovány a definovány na 
úrovni členských států, což potvrzují 
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samotné Smlouvy o EU.

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2018 o rovnosti žen a mužů v 
odvětví médií v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2020 o prioritách EU pro 64. 
zasedání Komise OSN pro postavení žen,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2018 o rovnosti žen a mužů v 
odvětví médií v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
úterý 10. prosince 2013 o evropském pilíři 
sociálních práv1a,
1a P7_TA(2013)0548

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
26. února 2014 o pohlavním 
vykořisťování a prostituci a jejich dopadu 
na rovnost žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
26. února 2014 o pohlavním 
vykořisťování a prostituci a jejich dopadu 
na rovnost žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. prosince 2015 o vnějších faktorech, 
které jsou překážkou podnikání žen v 
Evropě,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
8. března 2017 o ženách a jejich úloze ve 
venkovských oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 21 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
24. října 2018 o pečovatelských službách v 
EU pro větší rovnost žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, a zejména na jeho články 
1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 a 15,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Právní východisko 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Pekingskou 
deklaraci a akční platformu a na 
deklarace přijaté v rámci summitů OSN 
Peking +5, Peking +10, Peking +15 a 
Peking +20,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Pekingskou deklaraci 
a akční platformu a na deklarace přijaté v 
rámci summitů OSN Peking +5, Peking 
+10, Peking +15 a Peking +20,

— s ohledem na Pekingskou deklaraci 
a akční platformu,

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pekingskou deklaraci 
a akční platformu a na deklarace přijaté v 
rámci summitů OSN Peking +5, Peking 
+10, Peking +15 a Peking +20,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci 
a akční platformu a výsledky hodnotících 
konferencí,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alice Kuhnke
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Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pekingskou deklaraci 
a akční platformu a na deklarace přijaté v 
rámci summitů OSN Peking +5, Peking 
+10, Peking +15 a Peking +20,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci 
a akční platformu a výsledky hodnotících 
konferencí,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní 
konferenci o populaci a rozvoji (ICPD), 
její akční program a výsledky hodnotících 
konferencí,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 25 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a na související cíle 
udržitelného rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
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Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Právní východisko 25 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pařížskou dohodu 
OSN o rovnosti žen a mužů z roku 2016 a 
na rozšířený Limský pracovní program 
týkající se genderu a svůj akční plán pro 
rovnost žen a mužů z prosince 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Právní východisko 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 5. března 2020 o Unii rovnosti: 
Strategie pro rovnost žen a mužů 2020–
2025“ ze dne 5. března 2020;

— s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 5. března 2020 nazvané „Unie 
rovnosti:  strategie pro rovnost žen a mužů 
2020-2025“ (COM(2020)0152), které musí 
být vykládáno s náležitým ohledem na 
vnitrostátní pravomoci a konkrétní 
podnímky každého členského státu,

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na stanovisko 
Hospodářského a sociálního výboru ze 
dne 7. května 2020 nazvané 
„Demografické výzvy v EU s ohledem na 
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hospodářské a rozvojové nerovnosti“,

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou chartu 
pro rovné postavení žen a mužů v místním 
životě,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
rovné zacházení je určujícím základním 
právem uznaným ve Smlouvách Evropské 
unie a v Listině základních práv;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
rovné zacházení je určujícím základním 
právem uznaným ve Smlouvách Evropské 
unie a v Listině základních práv a je 
nezbytné pro její další rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že rozdíl v 
odměňování je odrazem většího 
vykořisťování a diskriminace žen na trhu 
práce a že tato diskriminace žen a mužů je 
záměrně podporována ve snaze usnadnit a 
zintenzivnit politiky zaměřené na 
prosazení nízkých mezd a deregulace 
práce; vzhledem k tomu, že základní 
příčiny mzdové diskriminace mezi muži a 
ženami spočívají v deregulaci a devalvaci 
práce, ale také v neexistenci opatření 
umožňujících náležitou rovnováhu mezi 
pracovním, rodinným a osobním životem 
žen v důsledku stále nejistějších 
pracovních podmínek, které vedou ke 
zkrácení pracovního období v průběhu 
života a které ženy dostávají do 
nejistějších pracovních situací, jako je 
práce na částečný úvazek nebo na dobu 
určitou a práce za nižší mzdy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v čl. 16 odst. 1 
a 3 Všeobecné deklarace lidských práv se 
na jedné straně potvrzují stejná práva 
mužů a žen ohledně uzavření manželství, 
během jeho trvání a při jeho rozvázání a 
na druhé straně úloha rodiny coby 
„základní jednotky společnosti, která má 
nárok na ochranu ze strany společnosti a 
státu“;

Or. es
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Pozměňovací návrh 35
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že rozvoj politik 
rovnosti by měl být založen na přístupu 
žen a mužů k rovným příležitostem a 
zároveň by měl podporovat ženy při 
slaďování jejich pracovního a rodinného 
života;

Or. pl

Pozměňovací návrh 36
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že členské státy 
dosáhly v indexu rovnosti žen a mužů EU 
za rok 2019 v průměru 67,4 bodu ze 100, 
což je skóre, které se od roku 2005 zlepšilo 
o pouhých 5,4 bodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že opatření na 
podporu rovnosti žen a mužů musí 
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zohledňovat rozdíly mezi ženami a muži a 
že rovnost sama o sobě spočívá v přístupu 
k rovným příležitostem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že v 
zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
ženy čelí různým vzájemně se prolínajícím 
nerovnostem a diskriminaci, včetně těch, 
které souvisejí s jejich rasou, etnickým 
nebo sociálním původem, sexuální 
orientací, genderovou identitou a jejím 
vyjádřením, náboženstvím nebo vírou a 
postavením rezidenta; vzhledem k tomu, 
že podpora rovnosti žen a mužů a 
investice do žen a dívek jsou přínosné 
nejen pro celou společnost, ale jsou cílem 
samy o sobě; vzhledem k tomu, že v zájmu 
podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že v 
zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že struktury a 
stereotypy založené na rovnosti žen a 
mužů, svobodě a společném blahu podnítí 
práva žen za účelem podpory základních 
práv a demokratických hodnot;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
v zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že v zájmu 
podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B



AM\1206793CS.docx 19/182 PE652.642v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
v zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
mezi ženami a muži jsou udržovány při 
životě škodlivými stereotypy; vzhledem k 
tomu, že demokratická společnost by měla 
dodržovat lidská práva, včetně práv žen, a 
umožnit ženám i mužům plnit si své 
profesní a rodinné ambice;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že v 
zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti, 
které se vyskytují všude ve světě, jsou 
udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, jakož i rostoucím 
uplatňováním islámského práva ve velkém 
počtu zemí a segmentů společností, a že 
pokud se tyto struktury a stereotypy podaří 
překonat, podpoří to rovnost žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že v zájmu podpory 
demokratických hodnot, základních práv a 
zejména práv žen je zapotřebí silné hnutí 
za práva žen, a vzhledem k tomu, že 
hrozby pro práva žen jsou také hrozbami 
pro demokracii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
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Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že v 
zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
je důležité prozkoumat přetrvávající a 
základní příčiny jevu přezdívaného „leaky 
pipeline“ (děravé potrubí); vzhledem k 
tomu, že v zájmu podpory demokratických 
hodnot, základních práv a zejména práv 
žen je zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě strukturami a 
stereotypy, které se vyskytují všude ve 
světě, a že pokud se tyto struktury a 
stereotypy podaří překonat, podpoří to 
rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že v 
zájmu podpory demokratických hodnot, 
základních práv a zejména práv žen je 
zapotřebí silné hnutí za práva žen, a 
vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen 
jsou také hrozbami pro demokracii;

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti 
jsou udržovány při životě škodlivými 
genderovými strukturami a stereotypy, 
které se vyskytují všude ve světě, a že 
pokud se tyto struktury a stereotypy podaří 
odbourat, podpoří to rovnost žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že v zájmu podpory 
demokratických hodnot, základních práv a 
zejména práv žen je zapotřebí silné hnutí 
za práva žen, a vzhledem k tomu, že 
hrozby pro práva žen jsou také hrozbami 
pro demokracii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ženy čelí 
různým vzájemně se prolínajícím 
nerovnostem a diskriminaci, včetně těch, 
které souvisejí s jejich rasou, etnickým 
nebo sociálním původem, sexuální 
orientací, genderovou identitou a jejím 
vyjádřením, náboženstvím nebo vírou, 
postavením rezidenta či zdravotním 
postižením, je třeba usilovat o řešení všech 
forem diskriminace, aby bylo dosaženo 
rovnosti pohlaví pro všechny ženy; 
vzhledem k tomu, že politiky EU dosud 
nezavedly průřezový přístup a zaměřovaly 
se pouze na individuální rozměr 
diskriminace, což omezuje její 
institucionální, strukturální a historickou 
dimenzi; vzhledem k tomu, že uplatňování 
průřezové analýzy nám nejen umožňuje 
porozumět strukturálním překážkám, ale 
také nabízí důkazy pro vytvoření 
referenčních hodnot a cestu ke 
strategickým a účinným politikám proti 
systémové diskriminaci, vyloučení a 
sociálním nerovnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že neoliberální 
politiky EU přispívají v dlouhodobém 
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horizontu k nerovnosti mezi muži a 
ženami a zvyšují nezaměstnanost, 
deregulaci trhu práce, nejistotu a nízké 
mzdy, jež postihují zejména ženy, zatímco 
škrty ve veřejných službách, zejména ve 
zdravotnictví a vzdělávání, dále zhoršují 
řadu forem diskriminace a nerovností, 
jimž ženy čelí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 47
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že diskriminace 
na základě pohlaví je často spojena s 
diskriminací založenou na identitách, jako 
je rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk, sexuální orientace, třída 
nebo migrační status, což vede ke dvojí a 
vícenásobné diskriminaci; vzhledem k 
tomu, že v jakékoli politice rovnosti žen a 
mužů je zásadní horizontální průřezová 
perspektiva, aby bylo možné tyto 
mnohačetné hrozby diskriminace 
rozpoznat a řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala vypouští se
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důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen, která se snažila obnovit tradiční 
genderové role jako normu, 
zpochybňovala současný stav a blokovala 
další pokrok; vzhledem k tomu, že se tato 
hnutí, která se staví proti politikám 
rovnosti žen a mužů, rozmanitosti rodin, 
sňatkům osob stejného pohlaví, 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
souvisejícím právům, snaží ovlivňovat 
tvorbu vnitrostátních a evropských politik, 
a vzhledem k tomu, že ohrožení práv žen 
vždy ohrožuje demokracii a sociální a 
hospodářský pokrok;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

C. vzhledem k tomu, že politiky EU 
prohloubily nerovnosti mezi muži a 
ženami a zároveň vzkvétala hnutí, která se 
staví proti politikách rovnosti žen a mužů a 
právům žen;

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a přinesla zásadní 
pokrok pro dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky s cílem zablokovat trvalý 
pokrok směrem k rovnosti žen a mužů a 
znepokojivě zvrátit již zavedená základní 
práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikách rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že však vzkvétala hnutí, 
která podporovala viktimizaci žen nebo se 
vzdálila svým vznešeným cílům nebo byla 
zřízena výhradně proto, aby se stala 
součástí mašinerie některých stran s 
jediným cílem, kterým je získat hlasy a 
dotace a současně rozdělit společnost a 
ohrozit rovnováhu jednoty žen a mužů;

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikám rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že v posledních letech 
vzkvétala hnutí ve prospěch politik 
rovnosti žen a mužů a práv žen; vzhledem 
k tomu, že navzdory těmto zákonům stále 
dochází k mnoha škodlivým jevům a 
porušováním práv žen, jako je násilí, 
nucené sňatky, vraždy ze cti, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů atd.;

Or. pl

Pozměňovací návrh 54
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Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která se staví proti 
politikám rovnosti žen a mužů a právům 
žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí 
pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

C. vzhledem k tomu, že EU přijala 
důležité právní předpisy a dala klíčové 
impulsy k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že toto úsilí se v 
posledních letech zpomalilo a naopak 
vzkvétala hnutí, která koncept rovnosti žen 
a mužů pojímají odlišně; vzhledem k tomu, 
že se tato hnutí pokoušejí ovlivňovat 
vnitrostátní i evropské politiky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 55
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že evropské země 
musí s ohledem na své duchovní a civilní 
dědictví hájit rovnost mezi muži a ženami 
a zároveň si musí zachovat své rozdíly a 
originality, což je nezbytným základem 
pro rozvoj jednotlivců; vzhledem k tomu, 
že takzvané genderové teorie jako takové, 
stejně jako jakékoli snahy o neurčité 
určení pohlaví jednotlivců, musí být 
odmítnuty a musí se proti nim bojovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Christine Schneider
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že třetina žen v 
EU ve věku 15 a více let zažilo určitou 
formu fyzického nebo sexuálního násilí1a, 
polovina zažila sexuální obtěžování a 
desetina čelila obtěžování na internetu;
_________________
1a Průzkum Agentury Evropské unie pro 
základní práva z roku 2014, který proběhl 
ve 28 členských státech a je v této oblasti 
na úrovni EU nejkomplexnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách 
představuje porušení lidských práv a 
jednu z největších překážek dosažení 
rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
předpokladem rovnosti je život bez násilí; 
vzhledem k tomu, že dezinformační 
kampaně týkající se genderové rovnosti se 
zaměřují také na otázku násilí vůči 
ženám, jak bylo patrné v souvislosti s 
Istanbulskou úmluvou;

D. vzhledem k tomu, že prostituce je 
závažnou formou násilí a vykořisťování, 
které postihuje především ženy a děti;  
vzhledem k tomu, že hlavní příčiny 
prostituce nelze oddělit od 
socioekonomické reality, zejména 
nezaměstnanosti, finančních potřeb a 
chudoby; vzhledem k tomu, že členské 
státy musí zvýšit financování sociální 
podpory a přístupu k veřejným službám 
pro oběti obchodování s lidmi nebo 
sexuálního vykořisťování s 
psychologickou a sociální podporou 
specializovaných odborníků a zavést 
sociální a hospodářské politiky, jejichž 
cílem je pomoci zranitelným ženám a 
dívkám opustit prostituci, mimo jiné 
zajištěním pracovních míst, která skutečně 
povedou k jejich sociálnímu začlenění;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám, jak bylo patrné v 
souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že násilí na základě pohlaví ve 
zdravotnictví, jako je například 
porodnické a gynekologické násilí, 
představuje formy násilí, které se objevily 
až v posledních letech, a vzhledem k tomu, 
že o násilí páchaném na starších ženách 
toho stále do značné míry mnoho nevíme; 
vzhledem k tomu, že dezinformační 
kampaně týkající se genderové rovnosti se 
zaměřují také na otázku násilí vůči ženám, 
jak bylo patrné v souvislosti s Istanbulskou 
úmluvou, což v některých členských 
státech vede k odporu veřejnosti a 
škodlivým politickým rozhodnutím;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
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porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se rovnosti žen a mužů se zaměřují také 
na otázku násilí vůči ženám, jak bylo 
patrné v souvislosti s Istanbulskou 
úmluvou;

porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 60
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám, jak bylo patrné 
v souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám a nakonec vůči jakékoli osobě a ve 
všech svých formách představuje porušení 
lidských práv a největší překážku zaručení 
rovnováhy mezi životem, důstojností, 
rovností a svobodou lidí;

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách (fyzické, 
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porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám, jak bylo patrné v 
souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

sexuální, psychologické nebo 
kybernetické násilí) představuje porušení 
lidských práv a jednu z největších překážek 
dosažení rovnosti žen a mužů; vzhledem k 
tomu, že předpokladem rovnosti je život 
bez násilí; vzhledem k tomu, že 
dezinformační kampaně týkající se 
genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám, jak bylo patrné v 
souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám, jak bylo patrné v 
souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně 
podkopávající hnutí zaměřené na 
genderovou rovnost brání také pokroku v 
otázce vymýcení násilí vůči ženám, jak 
bylo patrné v souvislosti s Istanbulskou 
úmluvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám, jak bylo patrné v 
souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči 
ženám ve všech svých formách představuje 
porušení lidských práv a jednu z největších 
překážek dosažení rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že předpokladem 
rovnosti je život bez násilí; vzhledem k 
tomu, že dezinformační kampaně týkající 
se genderové rovnosti se zaměřují také na 
otázku násilí vůči ženám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi představuje jeden z nejvýraznějších 
případů porušování základních práv a 
lidské důstojnosti, neboť ženy a dívky 
tvoří 80 % registrovaných obětí 
obchodování s lidmi a 95 % 
registrovaných obětí obchodování za 
účelem sexuálního vykořisťování, což 
přímo souvisí s poptávkou po ženách a 
dívkách v odvětví prostituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že chudoba a 
sociální vyloučení mají strukturální 
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příčiny, které je třeba vymýtit a zastavit, 
zejména prostřednictvím politik 
zaměstnanosti, bydlení, mobility a 
přístupu k veřejným službám;

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi je stále větší součástí organizované 
trestné činnosti a porušování lidských 
práv a týká se především žen a dětí, 
zejména za účelem sexuálního 
vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že rovnosti žen a 
mužů lze dosáhnout pouze zaručením 
jejich rovnosti před zákonem a rovnosti 
příležitostí ohledně přístupu ke 
vzdělávání, odborné přípravě a 
zaměstnání;

Or. es
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Pozměňovací návrh 68
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že každý členský 
stát má právo přijmout svrchované 
rozhodnutí o ratifikaci Istanbulské 
úmluvy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 69
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že porušování 
sexuálního a reprodukčního zdraví žen a 
jejich práv, včetně odepření přístupu k 
bezpečnému a legálnímu přerušení 
těhotenství, je jednou z forem násilí 
páchaného na ženách;

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi, zejména se ženami a dětmi, za 
účelem sexuálního vykořisťování je 
jednou z forem otroctví a je neslučitelné s 
lidskou důstojností; vzhledem k tomu, že v 
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důsledku nárůstu organizované trestné 
činnosti a jeho ziskovosti dochází k 
nárůstu obchodování s lidmi na celém 
světě; vzhledem k tomu, že trh prostituce 
napomáhá obchodování se ženami a dětmi 
a zhoršuje násilí páchané proti nim;

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že porušování 
sexuálního a reprodukčního zdraví žen a 
jejich práv, včetně odepření služeb 
souvisejících s umělým přerušením 
těhotenství, je jednou z forem násilí 
páchaného na ženách;

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly v 
odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 

vypouští se
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pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“; vzhledem k tomu, 
že tradiční struktury, neplacená 
pečovatelská práce a odrazující faktory ve 
vnitrostátních daňových systémech 
přispívají k tlačení žen do postavení druhé 
výdělečně činné osoby nebo k jejich 
udržování v tomto postavení, což má 
negativní důsledky pro ženy a jejich 
ekonomickou nezávislost i pro společnost 
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jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
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společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacenou pečovatelskou a domácí práci 
většinou vykonávají ženy, což vede k 
rozdílům v zaměstnanosti a postupu v 
kariéře a zvyšuje rozdíly v odměňování a 
důchodech žen a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je řádně provést ve 
vnitrostátních systémech členských států 
EU, plně a včas je realizovat a rovněž 
doplnit dalšími opatřeními, která by 
zapojila více mužů do neplacené práce 
a pečovatelských povinností a podpořila 
model založený na „stejných příjmech a 
stejné odpovědnosti za péči“;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
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společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacenou pečovatelskou a domácí práci 
většinou vykonávají ženy, což vede k 
rozdílům v zaměstnanosti a postupu v 
kariéře a zvyšuje rozdíly v odměňování a 
důchodech žen a mužů; vzhledem k tomu, 
že opatření v oblasti slaďování pracovního 
a soukromého života, jako je směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, představují důležité první kroky 
správným směrem, ale je třeba je doplnit 
dalšími opatřeními, která by zapojila více 
mužů do neplacené práce a podpořila 
model založený na „stejných příjmech a 
stejné odpovědnosti za péči“;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marco Zullo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a současně zdůraznila její 
stejnou hodnotu ve srovnání s odbornou 
prací, aby se podpořil model založený na 
„stejných příjmech a stejné odpovědnosti 
za péči“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 80
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly v 
odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné podnítit opatření, která podporují 
a posilují oblast rodiny coby 
mimořádného prostředí pro rozvoj 
jednotlivců za účelem dosažení jejich 
rozkvětu; vzhledem k tomu, že je 
nedostatečné snažit se dosáhnout pouhé 
ekonomické rovnosti, když je ve hře 
dosažení životního plánu s velmi 
důležitým obsahem při hledání rovnosti a 
bohatství, které vyplývá ze společného 
života muže a ženy;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 

E. vzhledem k tomu, že tradiční 
genderové role a stereotypy stále ovlivňují 
rozdělení práce v domácnosti, ve 
vzdělávání, na pracovištích i ve 
společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou 
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většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními, která by zapojila více mužů do 
neplacené práce a podpořila model 
založený na „stejných příjmech a stejné 
odpovědnosti za péči“;

většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého 
života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, 
představují důležité první kroky správným 
směrem, ale je třeba je doplnit dalšími 
opatřeními na podporu rovnoměrnějšího 
rozdělení povinností, pokud jde o placené 
zaměstnání a péči;

Or. pl

Pozměňovací návrh 82
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že z odhadů 
vyplývá, že 80 % veškeré péče v celé EU 
poskytují neformální pečovatelé, což jsou 
většinou ženy (75 %), což ukazuje na 
existenci rozdílů v oblasti péče mezi 
ženami a muži, které výrazně ovlivňují 
rozdíly ve výši důchodů žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že více než 50 % 
pečovatelů mladších 65 let kombinuje péči 
se zaměstnáním, takže hledají složitě 
rovnováhu mezi oběma oblastmi; 
vzhledem k tomu, že pečovatelé mohou 
upřednostňovat nízkokvalifikovaná a 
málo placená pracovní místa, která 
mohou být přizpůsobena jejich 
harmonogramu péče, a také mohou být 
nuceni zkrátit si pracovní dobu nebo 
opustit placenou práci; vzhledem k tomu, 
že 7 až 21 % neformálních pečovatelů si 
zkracuje svou pracovní dobu a 3 až 18 % z 
trhu práce odchází;
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v různých 
členských státech existují nedostatky, 
pokud jde o přizpůsobování systémů péče 
o děti potřebám rodičů, včetně rodičů 
samoživitelů (zejména matek 
samoživitelek), a přetrvávají potíže při 
slaďování rodinného, soukromého a 
pracovního života, zejména pokud jde o 
ženy; vzhledem k tomu, že ženy starší 45 
let jsou často vnímány jako nedostatečně 
zaměstnané a zaměstnané za mnohem 
horších podmínek než muži, zejména když 
se vracejí do práce po mateřské nebo 
rodičovské dovolené nebo jsou nuceny 
sladit práci a péíči o závislé osoby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že muži a ženy, 
kteří sehrávají doplňující úlohu 
pečovatelů o rodiny, musí mít možnost 
využívat opatření, která umožní zajistit za 
nejlepších možných podmínek vzdělávání 
dětí; domnívá se, že vzdělávací úlohu, 
zejména úlohu matek v době dětství, je 
třeba uznat a ocenit, a pokud je to možné 
odměnit odpovídajícími finančními a 
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daňovými ustanoveními;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 vykazuje 
přetrvávající genderové rozdíly v účasti na 
trhu práce; vzhledem k tomu, že rozdíl 
mezi ženami a muži v zaměstnání na plný 
úvazek ukazuje přetrvávající nerovnosti 
mezi muži a ženami, neboť na částečný 
úvazek pracuje v EU 8 % mužů, ale 31 % 
žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že ochrana 
mateřství je právem, které musí být plně 
dodržováno, a vzhledem k tomu, že 
prodloužení doby mateřské dovolené s 
plnými právy a platem ve výši 100 % by 
mělo být realitou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Jadwiga Wiśniewska
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že je třeba vzít v 
úvahu rozsah a sociální význam 
neplacené práce v domácnosti a při péči o 
děti, starší osoby a nemocné rodinné 
příslušníky, kterou vykonávají především 
ženy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 88
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že poskytování 
kvalitní péče v EU se značně liší jak v 
rámci členských států, tak mezi 
jednotlivými členskými státy, mezi 
soukromým a veřejným prostředím, 
městskými a venkovskými oblastmi a 
různými věkovými skupinami; vzhledem k 
tomu, že údaje o poskytování péče v EU 
jsou poměrně roztříštěné, rovněž chybí 
holistický přístup k řešení demografických 
problémů, kterým EU čelí, což vede k 
tlaku na veřejné výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že neplacená 
práce je důležitým prvkem hospodářské 
účinnosti a že tradiční přístup 
nezohledňuje neplacenou práci, jako je 
péče o děti a starší osoby, při vyplácení 
sociálních dávek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že podle 
nejnovějších údajů Evropské komise činí 
rozdíl v hodinové mzdě žen a mužů v EU 
16 %, přestože se tento údaj v jednotlivých 
členských státech významně liší; vzhledem 
k tomu, že při zohlednění míry 
zaměstnanosti a celkové účasti na trhu 
práce se rozdíl v odměňování žen a mužů 
zvýší na 40 %; vzhledem k tomu, že 
důsledky rozdílů v odměňování žen a 
mužů zahrnují 37% rozdíl v důchodových 
příjmech mezi  ženami a muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury;

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatečné účasti žen na trhu práce 
dochází k jejich nerovnocennému podílu 
na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury; vzhledem k 
tomu, že jednou z hlavních příčin rozdílů 
v odměňování žen a mužů je vertikální a 
horizontální segregace v zaměstnání a 
diskriminační postupy při náboru a 
povyšování;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury;

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování nebo mzdy, což 
omezuje jejich potenciál měnit 
ekonomické, politické, sociální a kulturní 



AM\1206793CS.docx 47/182 PE652.642v01-00

CS

struktury; vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi muži a ženami existuje také v 
přístupu k pracovním příležitostem, 
funkcím a kariérnímu postupu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 94
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury;

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury; vzhledem k 
tomu, že se ukázalo, že účinnými 
opatřeními pro zajištění parity a pro boj 
proti nerovným mocenským vztahům jsou 
genderové kvóty, systémy tzv. zipových 
seznamů a sankce;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný 
podíl na rozhodování, což omezuje jejich 
potenciál měnit ekonomické, politické, 
sociální a kulturní struktury;

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
trhu práce zaručuje jejich podíl na 
rozhodování, což posiluje postavení žen, 
aby mohly ovlivňovat ekonomické, 
politické, sociální a kulturní struktury;

Or. es
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Pozměňovací návrh 96
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že téměř 30 % 
žen v EU pracuje na částečný úvazek a je 
mnohem větší pravděpodobnost, že se 
budou muset vzdát práce, aby se věnovaly 
péči o děti a/nebo rodinné příslušníky; 
vzhledem k tomu, že ženy v EU vydělávají 
v průměru o 15 % méně za hodinu než 
muži; vzhledem k tomu, že nedostupnost, 
nepřiměřeně vysoké náklady a nedostatek 
vysoce kvalitní infrastruktury a služeb 
péče o děti, zejména ve veřejné sféře, jsou 
i nadále významnou překážkou pro rovné 
zapojení žen do všech aspektů života 
včetně práce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v zájmu 
podpory rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem by měl být zajištěn 
dobře fungující systém dovolené 
související s péčí, s vysoce kvalitními, 
snadno přístupnými a cenově dostupnými 
zařízeními péče a výdaje na tato zařízení 
by měly být považovány za součást investic 
do infrastruktury; vzhledem k tomu, že 
tyto služby jsou předpokladem pro účast 
žen na trhu práce, na vedoucích pozicích 
ve vědě a výzkumu a mohou přispět k 
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ukončení demografické krize v Evropě;

Or. pl

Pozměňovací návrh 98
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že dodržování 
základních svobod a lidských práv, včetně 
rovnosti žen a mužů, je nezbytným 
předpokladem pro vytváření a šíření 
různých kulturních a vzdělávacích 
projevů, neboť všechna kulturní a tvůrčí 
odvětví mají značný vliv na naše 
přesvědčení, hodnoty a vnímání 
genderových otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že pro plnou 
účast žen na hospodářství existuje 
ekonomický argument, neboť rozdíl v 
zaměstnanosti žen a mužů stojí Evropu 
370 miliard EUR ročně1a;
_________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/news/ne
ws-articles/gender-employment-gap-costs-
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europe-eu370-billion-per-year

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že v mnoha 
případech není zaručeno právo na stejnou 
odměnu za stejnou práci stejné hodnoty, a 
to ani v případě, že je zakotveno v 
právních předpisech, a vzhledem k tomu, 
že je třeba řešit základní příčinu této 
diskriminace, ať už ochranou a posílením 
pracovních práv, nebo posílením opatření, 
včetně opatření vnitrostátních orgánů 
inspekce práce, jež zajistí, aby podniky 
tato práva vymáhaly; vzhledem k tomu, že 
klíčem ke zvrácení a překonání nerovností 
mezi muži a ženami je kolektivní 
vyjednávání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 101
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že ženy a dívky 
čelí řadě překážek v oblasti sportu a jsou 
nejen vystaveny násilí, ale čelí také 
diskriminaci v oblasti platů, odměn a 
pracovních podmínek a jsou výrazně 
nedostatečně zastoupeny ve správních 
radách sportovních organizací a 
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sdělovacích prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 34,4 % osob samostatně 
výdělečně činných a 30 % začínajících 
podnikatelů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám; vzhledem k tomu, že 15 % 
domácností s dětmi na úrovni EU jsou 
domácnosti s jedním rodičem; vzhledem k 
tomu, že v průměru 85 % těchto 
domácností vedou matky samoživitelky a 
47 % domácností samoživitelek bylo v 
roce 2017 ohroženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, 
že bezdomovectví žen je stále rostoucím 
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problémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

G. vzhledem k tomu, že chudoba a 
sociální vyloučení v Evropě nepřiměřeně 
dopadá právě na ženy, zejména na matky 
samoživitelky, ženy se zdravotním 
postižením a starší ženy, ženy z 
venkovských a odlehlých oblastí, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

Or. pl

Pozměňovací návrh 105
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Marco Zullo
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky a matky 
velkých rodin, ženy se zdravotním 
postižením a starší ženy, migrantky a ženy 
patřící k etnickým menšinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě nepřiměřeně dopadá právě na 
ženy, zejména na matky samoživitelky, 
ženy se zdravotním postižením a starší 
ženy, migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

G. vzhledem k tomu, že chudoba v 
Evropě může dopadat právě na ženy, 
zejména na matky samoživitelky, ženy se 
zdravotním postižením a starší ženy, 
migrantky a ženy patřící k etnickým 
menšinám;

Or. es

Pozměňovací návrh 108
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že chudoba a 
sociální vyloučení mají strukturální 
příčiny, které je třeba vymýtit a zastavit, 
zejména prostřednictvím politik 
zaměstnanosti, bydlení, mobility a 
přístupu k veřejným službám; vzhledem k 
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tomu, že prostituce, obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi, za účelem 
sexuálního vykořisťování je jednou z 
forem otroctví a je neslučitelná s lidskou 
důstojností, zejména v zemích, kde je 
sexuální průmysl legalizován; vzhledem k 
tomu, že v důsledku nárůstu organizované 
trestné činnosti a jeho ziskovosti dochází k 
nárůstu obchodování s lidmi na celém 
světě; vzhledem k tomu, že trh prostituce 
napomáhá obchodování se ženami a dětmi 
a zhoršuje násilí páchané proti nim, 
zejména v zemích, kde je sexuální průmysl 
legalizován;

Or. pt

Pozměňovací návrh 109
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že pandemie 
onemocnění Covid-19 opět zdůraznila 
přetrvávající nerovnosti, které ukazují, že 
ženy jsou nejzranitelnější a zároveň jsou 
nejdůležitější pro zachování veřejného 
života, základních služeb a obnovy; 
vzhledem k tomu, že ženy jsou zasaženy 
nejvíce, okamžitě a dlouhodobě; vzhledem 
k tomu, že jsou zapotřebí zvláštní opatření 
pro vyvážení této rovnováhy; vzhledem k 
tomu, že programy obnovy nebo 
přechodové fondy by neměly být zaměřeny 
pouze na hospodářská odvětví s 
dominancí mužů; vzhledem k tomu, že 
politiky úsporných opatření se v minulosti 
ukázaly jako škodlivé pro ženy, práva žen 
a rovnost žen a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že ženy žijící ve 
venkovských a okrajových oblastech čelí 
větším problémům než lidé žijící ve 
městech: nižší životní úroveň, podstatně 
omezenější pracovní příležitosti, relativní 
izolace od trhů, omezený přístup k 
infrastruktuře, včetně venkovské 
infrastruktury, k veřejným službám a 
zdravotní péči; vzhledem k tomu, že ženy 
na venkově mají méně privilegované 
postavení, pokud jde o přístup ke vzdělání 
(včetně sexuální výchovy) a informace o 
možnostech vzdělávání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 111
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že 
antidiskriminační směrnice, která by 
prostřednictvím horizontálního přístupu 
poskytla větší rozsah ochrany, zůstává v 
Radě již více než deset let zablokována;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí 
většímu riziku a zátěži; vzhledem k tomu, 
že rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám);

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí 
většímu riziku a zátěži; vzhledem k tomu, 
že rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám);

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Maria Noichl, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí většímu 
riziku a zátěži; vzhledem k tomu, že 
rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám);

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí většímu 
riziku a zátěži, od nerovného přístupu ke 
zdrojům, vzdělání, pracovních příležitostí 
a práv k půdě až po sociální a kulturní 
normy a jejich rozdílné intersekcionální 
zkušenosti; vzhledem k tomu, že rovnost 
žen a mužů a zapojení žen do rozhodování 
je předpokladem pro udržitelný rozvoj a 
účinné zvládání klimatických výzev, aby 
bylo dosaženo spravedlivé transformace, 
která nezanechá nikoho vzadu; vzhledem 
k tomu, že všechna klimatická opatření 
musí zahrnovat genderové hledisko i 
hledisko intersekcionální (možné 
diskriminace z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám); vzhledem k 
tomu, že je třeba vytvořit příležitosti, které 
ženám usnadní hrát významnější úlohu v 
diskusích a rozhodnutích o změně klimatu 
jakožto vedoucí představitelky, 
profesionálky a technické hybatelky 
změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí 
většímu riziku a zátěži; vzhledem k tomu, 

H. vzhledem k tomu, že klimatická 
krize zhoršuje nerovnosti mezi ženami a 
muži a ztěžuje dosažení genderové 
spravedlnosti; vzhledem k tomu, že dopad 
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že rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám);

změny klimatu je u žen jiný, protože ženy 
čelí většímu riziku a zátěži, od nerovného 
přístupu ke zdrojům, vzdělání, pracovním 
příležitostem a právům k půdě až po 
sociální a kulturní normy a stereotypy, 
čímž se omezují jejich možnosti chránit se 
před dopady změny klimatu; vzhledem k 
tomu, že rovnost žen a mužů a zapojení žen 
do rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že k 
dosažení spravedlivého, udržitelného a 
spravedlivého přechodu musí všechna 
klimatická opatření zahrnovat genderové 
hledisko i hledisko intersekcionální (možné 
diskriminace z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám);

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí většímu 
riziku a zátěži; vzhledem k tomu, že 
rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové i průřezové hledisko;

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí většímu 
riziku a zátěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Arba Kokalari

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí většímu 
riziku a zátěži; vzhledem k tomu, že 
rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám);

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí většímu 
riziku a zátěži; vzhledem k tomu, že 
rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám); vzhledem k tomu, že bychom 
měli posílit práva žen s cílem zmírnit 
dopady změny klimatu na ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dopad změny 
klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z 
různých důvodů zranitelnější a čelí 
většímu riziku a zátěži; vzhledem k tomu, 
že rovnost žen a mužů a zapojení žen do 
rozhodování je předpokladem pro 
udržitelný rozvoj a účinné zvládání 
klimatických výzev, vzhledem k tomu, že 
všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko 
intersekcionální (možné diskriminace z 
důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám);

H. vzhledem k tomu, že ženy 
cítí dopad změny klimatu rozdílně, protože 
jsou zranitelnější a jsou z různých důvodů 
vystaveny většímu riziku a zátěži; 
vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů a 
zapojení žen do rozhodování by přispěla k 
dosažení udržitelného rozvoje a účinnému 
zvládání klimatických výzev, vzhledem k 
tomu, že plány přizpůsobení a budování 
kapacit by měly především zahrnovat 
genderové hledisko;

Or. pl



PE652.642v01-00 60/182 AM\1206793CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 119
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními I. vzhledem k tomu, že zásadními 
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předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
a odstranění násilí na základě pohlaví je 
přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči a 
právům, včetně plánování rodičovství, 
antikoncepčních metod a bezpečného a 
legálního přerušení těhotenství; vzhledem 
k tomu, že nezávislost a schopnost dívek a 
žen svobodně a nezávisle rozhodovat o 
svém těle a životě jsou nezbytným 
předpokladem jejich ekonomické 
nezávislosti a tím i rovnosti žen a mužů a 
odstranění násilí na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
a předcházení násilí na základě pohlaví a 
násilí pachánému intimním partnerem je 
přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči a 
právům včetně antikoncepce a péče 
spojené s přerušením těhotenství; 
vzhledem k tomu, že porušování 
sexuálního a reprodukčního zdraví žen a 
práv, včetně odepření bezpečné a legální 
péče spojené s přerušením těhotenství, 
jsou jednou z forem násilí páchaného na 
ženách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je realizace sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv, včetně přístupu ke 
komplexní sexuální a vztahové výchově, 
antikoncepci, bezpečné a legální péči 
spojené s přerušením těhotenství a k 
vysoce kvalitním, cenově dostupným, 
přístupným a dosažitelným zdravotním 
službám; vzhledem k tomu, že komplexní 
sexuální a vztahová výchova je klíčem k 
řešení genderových norem a předcházení 
všem formám násilí na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči; 
vzhledem k tomu, že sexuální a 
reprodukční zdraví a práva spadají do 
výlučné pravomoci členských států;

Or. pl

Pozměňovací návrh 125
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Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

I. vzhledem k tomu, že tvorba politik 
v oblasti sexuální výchovy a přístupu ke 
zdravotní péči v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví patří v souladu s 
článkem 168 SFEU mezi pravomoci 
členských států, ačkoli EU může přispět k 
prosazování osvědčených postupů mezi 
členskými státy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 126
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
je přístup k sexuální výchově odpovídající 
věku, jakož i přístup k sexuální a 
reprodukční zdravotní péči;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 

I. vzhledem k tomu, že zásadními 
předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů 
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je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální a reprodukční zdravotní péči;

je přístup ke komplexním informacím 
odpovídajícím věku a k sexuální a 
vztahové výchově, jakož i přístup k 
sexuální zdravotní péči;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že ženy ve 
venkovských oblastech čelí mnoha 
výzvám, jako jsou omezené pracovní 
příležitosti, horší přístup ke službám, 
méně rozvinutá infrastruktura a 
nedostatečné zastoupení v rozhodovacích 
fórech; vzhledem k tomu, že mohou 
vykonávat neviditelnou práci v odvětví 
zemědělství z důvodu chybějícího 
profesního postavení pro vypomáhající 
manžele nebo manželky, který by umožnil 
uznání jejich práce vnitrostátními 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že zdravotní 
práva, zejména práva na sexuální a 
reprodukční zdraví, jsou základními právy 
žen a měla by být posílena a nelze je nijak 
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omezit nebo odstranit;

Or. pt

Pozměňovací návrh 130
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že v Evropské 
unii žije 46 milionů žen a dívek se 
zdravotním postižením; vzhledem k tomu, 
že toto číslo představuje téměř 60 % 
celkové populace osob se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že většina 
zdravotního postižení se získává s věkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví; vzhledem k 
tomu, že je mimořádně důležité odstranit 
rozdíly v digitálních dovednostech žen a 
mužů a zaručit digitální práva žen 
vzhledem k tomu, že dochází k 
diskriminaci, která je způsobena 
diskriminačními datovými soubory, 
modely a algoritmy v umělé inteligenci; 

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví; vzhledem k 
tomu, že je mimořádně důležité odstranit 
rozdíly v digitálních dovednostech žen a 
mužů díky lepšímu přístupu dívek a žen k 
technologiím a internetu; vzhledem k 
tomu, že ženy jsou nevyužívaným zdrojem 
v nově se rozvíjejících oblastech, jako jsou 
digitalizace, umělá inteligence a IKT, 
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vzhledem k tomu, že programátoři umělé 
inteligence by měli mít povědomí o 
latentních předsudcích a stereotypech, aby 
se vyvarovali jejich šíření a posilování; 
vzhledem k tomu, že transformace a 
digitalizace trhu práce a ekonomiky může 
prohloubit stávající ekonomické rozdíly a 
segregaci pracovního trhu;

neboť ženy představují pouze 16 % z 
téměř 8 milionů osob pracujících v 
Evropě v odvětví IKT; vzhledem k tomu, 
že podíl mužů pracujících v digitálním 
odvětví je třikrát vyšší než podíl žen; 
vzhledem k tomu, že pro boj proti 
rozdílům v odměňování a důchodech žen 
a mužů a pro zaručení jejich ekonomické 
nezávislosti má zásadní význam podpora 
většího počtu žen v digitálním odvětví 
nebo v jiných odvětvích budoucnosti; 
zdůrazňuje, že pokud by se na pracovní 
trh v digitálním odvětví zapojilo více žen, 
mohlo by se posílit HDP evropského 
hospodářství o 16 miliard EUR; vzhledem 
k tomu, že nerovnosti a diskriminace mezi 
ženami a muži se projevovaly 
prostřednictvím návrhů, vstupů a 
využívání umělé inteligence; vzhledem k 
tomu, že neúplné datové soubory a 
nesprávné předsudky mohou narušit 
logiku systému umělé inteligence a 
ohrozit rovnost žen a mužů ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví; vzhledem k 
tomu, že je mimořádně důležité odstranit 
rozdíly v digitálních dovednostech žen a 
mužů a zaručit digitální práva žen 
vzhledem k tomu, že dochází k 
diskriminaci, která je způsobena 
diskriminačními datovými soubory, 
modely a algoritmy v umělé inteligenci; 
vzhledem k tomu, že programátoři umělé 

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví a zdůraznil, že 
je ve všech politikách zaměřených na 
digitální transformaci třeba přihlédnout k 
hledisku rovnosti žen a mužů a provést 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že je mimořádně 
důležité odstranit rozdíly v digitálních 
dovednostech žen a mužů a zaručit 
digitální práva žen vzhledem k tomu, že 
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inteligence by měli mít povědomí o 
latentních předsudcích a stereotypech, aby 
se vyvarovali jejich šíření a posilování; 
vzhledem k tomu, že transformace a 
digitalizace trhu práce a ekonomiky může 
prohloubit stávající ekonomické rozdíly a 
segregaci pracovního trhu;

může docházet k diskriminaci, která je 
způsobena diskriminačními datovými 
soubory, modely a algoritmy v umělé 
inteligenci; vzhledem k tomu, že 
programátoři umělé inteligence musí být 
vyškoleni, aby rozpoznali latentní 
předsudky a stereotypy a vyvarovali se 
jejich šíření a posilování; vzhledem k 
tomu, že pro dosažení tohoto cíle jsou 
mimořádně důležité investice do budování 
kapacit a dovedností pro shromažďování 
odpovídajících údajů týkajících se 
hlediska rovnosti žen a mužů; vzhledem k 
tomu, že transformace a digitalizace trhu 
práce a ekonomiky má potenciál vytvářet 
nové pracovní příležitosti, a to i pro 
skupiny běžně vyloučené z trhu práce, ale 
může také zhoršovat stávající ekonomické 
rozdíly a segregaci pracovního trhu, pokud 
nebude správně využita; vzhledem k tomu, 
že v tomto ohledu je nezbytné podporovat 
účast žen na digitálním podnikání, ve 
vzdělávání a zaměstnání v oblasti 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky (STEM) a ve vzdělávání a 
zaměstnání v oblasti informačních a 
komunikačních technologií (IKT);

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví; vzhledem k 
tomu, že je mimořádně důležité odstranit 
rozdíly v digitálních dovednostech žen a 
mužů a zaručit digitální práva žen 
vzhledem k tomu, že dochází k 
diskriminaci, která je způsobena 

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na velké 
rozdíly mezi podílem mužů a žen v 
digitálním odvětví; vzhledem k tomu, že 
tato skutečnost zdůrazňuje rozdíly v 
osobních zájmech, které jsou výsledkem 
dobrovolného rozhodnutí v souladu s 
vlastními zájmy; vzhledem k tomu, že 
transformace a digitalizace trhu práce 
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diskriminačními datovými soubory, 
modely a algoritmy v umělé inteligenci; 
vzhledem k tomu, že programátoři umělé 
inteligence by měli mít povědomí o 
latentních předsudcích a stereotypech, aby 
se vyvarovali jejich šíření a posilování; 
vzhledem k tomu, že transformace a 
digitalizace trhu práce a ekonomiky může 
prohloubit stávající ekonomické rozdíly a 
segregaci pracovního trhu;

poskytuje větší flexibilitu, která může 
usnadnit slaďování pracovního a 
soukromého života mezi muži a ženami;

Or. es

Pozměňovací návrh 134
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví; vzhledem k 
tomu, že je mimořádně důležité odstranit 
rozdíly v digitálních dovednostech žen a 
mužů a zaručit digitální práva žen 
vzhledem k tomu, že dochází k 
diskriminaci, která je způsobena 
diskriminačními datovými soubory, 
modely a algoritmy v umělé inteligenci; 
vzhledem k tomu, že programátoři umělé 
inteligence by měli mít povědomí o 
latentních předsudcích a stereotypech, aby 
se vyvarovali jejich šíření a posilování; 
vzhledem k tomu, že transformace a 
digitalizace trhu práce a ekonomiky může 
prohloubit stávající ekonomické rozdíly a 
segregaci pracovního trhu;

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti 
žen a mužů za rok 2019 poukázal na 
přetrvávající nerovnosti mezi muži a 
ženami v digitálním odvětví; vzhledem k 
tomu, že je mimořádně důležité odstranit 
rozdíly v digitálních dovednostech žen a 
mužů a zaručit digitální práva žen 
vzhledem k tomu, že dochází k 
diskriminaci, která je způsobena 
diskriminačními datovými soubory, 
modely a algoritmy v umělé inteligenci; 
vzhledem k tomu, že programátoři umělé 
inteligence by měli mít povědomí o 
latentních předsudcích a stereotypech, aby 
se vyvarovali jejich šíření a posilování;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sandra Pereira
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 ženy nepřiměřeně zasáhla; 
vzhledem k tomu, že v přední linii proti 
epidemii byly v sociálním a zdravotnickém 
odvětví přibližně ze 70 % ženy, ať už 
zdravotní sestry, lékařky nebo uklízečky; 
vzhledem k tomu, že ženy, které pracovaly 
na dálku, nezaměstnané ženy nebo ženy 
pracující na částečný úvazek, byly 
vystaveny ještě většímu tlaku a nadále 
vykonávaly většinu domácích a rodinných 
úkolů; vzhledem k tomu, že na základě 
stížností podaných v období COVID-19 
vzrostl počet žen, které se staly oběťmi 
násilí a obtěžování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 136
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
neúměrně nedostatečně zastoupeny ve 
zpravodajských a informačních médiích; 
vzhledem k tomu, že nerovné zobrazování 
žen a mužů v médiích způsobuje 
stereotypy ovlivňující obraz žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Arba Kokalari
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že transformace 
a digitalizace trhu práce a ekonomiky 
může zvětšit i zmenšit stávající 
ekonomické rozdíly a segregaci 
pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že násilí mezi 
muži a ženami se v případě nouze 
jakéhokoli druhu – ať už hospodářské 
krize, vypuknutí konfliktů nebo nemocí – 
zvyšuje; vzhledem k tomu, že nerovnosti, 
hospodářský a sociální tlak způsobený 
nouzovým stavem během epidemie a 
sociální izolace a opatření omezující 
pohyb vedly k nárůstu násilí páchaného 
na ženách; vzhledem k tomu, že mnoho 
žen bylo uzavřeno doma se svými 
agresory; vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech, jako je Portugalsko a 
Francie, se domácí násilí v tomto období 
zvýšilo o 30 %;

Or. pt

Pozměňovací návrh 139
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k tomu, že plány 
„strukturálních úprav“ a neoliberální 
reformy přijaté v průběhu několika 
desetiletí na evropské a mezinárodní 
úrovni vážně oslabily veřejné služby a 
vnitrostátní průmyslové kapacity, což vede 
k nedostatku roušek, léků a nemocničních 
kapacit, čímž se zvýšila závislost na 
dodávkách tohoto vybavení ze třetích 
zemí; vzhledem k tomu, že je skutečně 
třeba tyto politiky ukončit a investovat do 
veřejné, zejména do zdravotnické 
infrastruktury, posílit ji a podporovat 
reindustrializaci států, bojovat proti 
zahraniční závislosti a posilovat jejich 
svrchovanost; vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti poskytování vysoce kvalitních, 
bezplatných a univerzálních služeb 
veřejné zdravotní péče;

Or. pt

Pozměňovací návrh 140
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 141
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 142
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů;

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů; vzhledem k 
tomu, že to je obzvláště důležité v případě 
socioekonomických opatření přijatých v 
návaznosti na zdravotní krizi v důsledku 
onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů;

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů, a to i v 
rámci plánu oživení EU, který reaguje na 
zdravotní krizi v důsledku onemocnění 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska, 
genderové rozpočtování a posouzení 
dopadů na rovnost žen a mužů;

K. vzhledem k tomu, že základními 
nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v 
rámci všech oblastí politik EU je 
začleňování genderového hlediska a 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že ženy stály v 
čele boje proti pandemii COVID-19 a 
současná krize má nepřiměřený dopad na 
ženy, dívky a rovnost žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že tyto dopady sahají od 
znepokojivého nárůstu násilí na základě 
pohlaví, omezeného přístupu k sexuální a 
reprodukční zdravotní péči a právům až 
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po obrovské hospodářské a pracovní 
dopady na zdravotnické pracovnice, 
pečovatelky a pracovnice v jiných 
feminizovaných a nejistých odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 měla nepřiměřený dopad na ženy a 
dívky, jak dokládá rostoucí počet případů 
domácího násilí páchaného na ženách a 
dětech, rostoucí riziko ztráty příjmů a 
chudoby, nárůst neplacené a nerovné 
péče a domácí odpovědnosti a omezený 
včasný přístup k základním zdravotním 
službám, včetně těch, které se týkají 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že pro 
zviditelnění nerovností a vytváření 
cílených politik jsou nezbytné údaje 
rozčleněné podle pohlaví, které však stále 
v různých oblastech politik EU a 
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členských států chybí; vzhledem k tomu, 
že genderově citlivé údaje mají zásadní 
význam pro vývoj umělé inteligence a 
podobný vývoj, aby se vytvořila nezaujatá, 
nediskriminační a eticky vyhovující umělá 
inteligence, algoritmy atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že 
shromažďování údajů rozlišených podle 
pohlaví má zásadní význam pro přístup 
zohledňující rovnost žen a mužů u všech 
otázek, jako je mimo jiné násilí na základě 
pohlaví, zdravotní postižení, rakovina a 
vzácná nebo chronická onemocnění, 
dopad změny klimatu, digitální dovednosti 
a obory přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky (STEM);

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 postihla také osoby poskytující 
sexuální služby, zvýšilo se jejich riziko 
ztráty příjmů a chudoby, což se vyznačuje 
dalším chybějícím rámcem a absencí 



PE652.642v01-00 76/182 AM\1206793CS.docx

CS

prosazování jejich lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. zdůrazňuje, že začleňování 
genderového hlediska může být užitečné, 
pokud jde o řízení a plnění rozpočtu, 
pokud pomůže řešit skutečné problémy, s 
nimiž se ženy v Evropě potýkají;

Or. pl

Pozměňovací návrh 151
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že ženy by měly 
mít, pokud si to přejí a mají stejné 
dovednosti, přístup na stejná odpovědná 
místa a ke stejným platům jako muži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Kb. vzhledem k tomu, že osobní a 
profesní cíle žen a mužů jsou často 
odlišné a že pro většinu pracovních míst je 
hledání rovného zastoupení 
kontraproduktivní, neboť ženy a muži 
nemají stejné ambice a existují profese 
lákající hlavně ženy, nebo hlavně muže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že jednotná 
opatření mají zásadní význam pro rostoucí 
sbližování a harmonizaci práv žen v 
Evropě prostřednictvím silného paktu 
mezi členskými státy o sdílení a zavázání 
se k nejambicióznějším právním 
předpisům a osvědčeným postupům, které 
v současné době v EU platí;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je v politikách EU řešena 
prostřednictvím různých fondů a nástrojů 
EU, a vzhledem k tomu, že velmi 
důležitým nástrojem je možnost optimální 
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součinnosti mezi těmi, kdo působí v 
oblasti rovného postavení žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kc. vzhledem k tomu, že existuje 
komisařka výhradně odpovědná za 
rovnost a Evropský parlament má výbor 
zaměřený na práva žen a rovnost pohlaví, 
neexistuje žádné zvláštní složení Rady pro 
rovnost žen a mužů a ministři a státní 
tajemníci, kteří jsou odpovědní za rovnost 
žen a mužů, nemají žádné vyhrazené 
fórum k diskusi;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti:  strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a 
ambiciózní politický rámec pro obranu 
proti útokům na práva žen a rovnost žen a 
mužů; zdůrazňuje důležitost zvoleného 

vypouští se
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dvojího přístupu, který sestává z cílených 
opatření a důsledného uplatňování 
genderového mainstreamingu a 
intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a 
ambiciózní politický rámec pro obranu 
proti útokům na práva žen a rovnost žen a 
mužů; zdůrazňuje důležitost zvoleného 
dvojího přístupu, který sestává z cílených 
opatření a důsledného uplatňování 
genderového mainstreamingu a 
intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace;

1. poukazuje na přijetí sdělení 
Komise nazvaného „Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů 2020–
2025“, jež bylo předloženo ve lhůtě 
prvních sto dnů mandátu nové Komise a 
které je výrazným dokladem politické 
angažovanosti v evropských politikách 
rovnosti žen a mužů, a vítá silné propojení 
mezi oblastmi práce a odstraněním 
stereotypů, genderových předsudků a 
diskriminace;

Or. es

Pozměňovací návrh 158
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a ambiciózní 
politický rámec pro obranu proti útokům 
na práva žen a rovnost žen a mužů; 
zdůrazňuje důležitost zvoleného dvojího 
přístupu, který sestává z cílených opatření 
a důsledného uplatňování genderového 
mainstreamingu a intersekcionality jakožto 
průřezových zásad, a vítá silné propojení 
mezi oblastmi práce a odstraněním 
stereotypů, genderových předsudků a 
diskriminace;

1. Vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a ambiciózní 
politický rámec pro obranu proti útokům 
na práva žen a rovnost žen a mužů; 
podporuje cíl Komise, aby v Evropské unii 
neexistovala diskriminace a strukturální 
nerovnosti ve vztahu ke všem osobám v 
jejich rozmanitosti; zdůrazňuje důležitost 
zvoleného dvojího přístupu, který sestává z 
cílených opatření a důsledného uplatňování 
genderového mainstreamingu a 
intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace a 
žádá, aby byly vytvořeny silné 
monitorovací mechanismy za účelem 
pravidelného měření a hodnocení 
úspěchu strategie a jejích opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a 

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů; 
zdůrazňuje důležitost zvoleného dvojího 
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ambiciózní politický rámec pro obranu 
proti útokům na práva žen a rovnost žen a 
mužů; zdůrazňuje důležitost zvoleného 
dvojího přístupu, který sestává z cílených 
opatření a důsledného uplatňování 
genderového mainstreamingu a 
intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace;

přístupu, který sestává z cílených opatření 
a důsledného uplatňování genderového 
mainstreamingu a intersekcionality jakožto 
průřezových zásad, a vítá silné propojení 
mezi oblastmi práce a odstraněním 
stereotypů, genderových předsudků a 
diskriminace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 160
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti:  strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a ambiciózní 
politický rámec pro obranu proti útokům 
na práva žen a rovnost žen a mužů;  
zdůrazňuje důležitost zvoleného dvojího 
přístupu, který sestává z cílených opatření 
a důsledného uplatňování genderového 
mainstreamingu a intersekcionality 
jakožto průřezových zásad,  a vítá silné 
propojení mezi oblastmi práce a 
odstraněním stereotypů, genderových 
předsudků a diskriminace;

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je dokladem 
politické angažovanosti v evropských 
politikách rovnosti žen a mužů a 
představuje jasný, rozhodný a ambiciózní 
politický rámec pro obranu proti útokům 
na práva žen a rovnost žen a mužů; vítá 
silné propojení mezi oblastmi práce a 
odstraněním všech typů diskriminace;

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Alice Kuhnke
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a 
ambiciózní politický rámec pro obranu 
proti útokům na práva žen a rovnost žen a 
mužů; zdůrazňuje důležitost zvoleného 
dvojího přístupu, který sestává z cílených 
opatření a důsledného uplatňování 
genderového mainstreamingu a 
intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace;

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje politický rámec pro další 
uplatňování práv žen a rovnosti žen a 
mužů a pro obranu proti útokům na tato 
práva a rovnost; zdůrazňuje důležitost 
zvoleného dvojího přístupu, který sestává z 
cílených opatření a závazku důsledného 
uplatňování genderového mainstreamingu 
a intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přijetí sdělení Komise 
nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025“, jež bylo 
předloženo ve lhůtě prvních sto dnů 
mandátu nové Komise a které je výrazným 
dokladem politické angažovanosti v 
evropských politikách rovnosti žen a mužů 
a představuje jasný, rozhodný a ambiciózní 
politický rámec pro obranu proti útokům 
na práva žen a rovnost žen a mužů; 
zdůrazňuje důležitost zvoleného dvojího 
přístupu, který sestává z cílených opatření 
a důsledného uplatňování genderového 

1. bere na vědomí přijetí sdělení 
Komise nazvaného „Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů 2020–
2025“, jež bylo předloženo ve lhůtě 
prvních sto dnů mandátu nové Komise a 
které je výrazným dokladem politické 
angažovanosti v evropských politikách 
rovnosti žen a mužů a představuje jasný, 
rozhodný a ambiciózní politický rámec pro 
obranu proti útokům na práva žen a rovnost 
žen a mužů; zdůrazňuje důležitost 
zvoleného dvojího přístupu, který sestává z 
cílených opatření a důsledného uplatňování 
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mainstreamingu a intersekcionality jakožto 
průřezových zásad, a vítá silné propojení 
mezi oblastmi práce a odstraněním 
stereotypů, genderových předsudků a 
diskriminace;

genderového mainstreamingu a 
intersekcionality jakožto průřezových 
zásad, a vítá silné propojení mezi oblastmi 
práce a odstraněním stereotypů, 
genderových předsudků a diskriminace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 163
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá prioritu, kterou nová komise a 
její předseda věnuje rovnosti žen a mužů, 
a také jmenování zvláštní komisařky pro 
rovnost a očekává, že výroční zpráva o 
rovnosti bude užitečným nástrojem pro 
hodnocení pokroku a zjištění stávajících 
nedostatků a potřeb začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů do politického rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že  sdělení Komise ze 
dne 5. března 2020 nazvané „Unie 
rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 
2020-2025“ (COM(2020)0152) musí být 
vykládáno s náležitým ohledem na 
vnitrostátní pravomoci a specifické 
podmínky každého členského státu,
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Or. pl

Pozměňovací návrh 165
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a 
požaduje strategický rámec, který by je 
vzájemně propojil, a přijetí 
intersekcionálního přístupu ve všech 
těchto strategiích;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a 
požaduje strategický rámec, který by je 
vzájemně propojil, a přijetí 
intersekcionálního přístupu ve všech 
těchto strategiích;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 167
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a požaduje 
strategický rámec, který by je vzájemně 
propojil, a přijetí intersekcionálního 
přístupu ve všech těchto strategiích;

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií v oblasti 
zdravotního postižení, LGBTI+ a Romů, a 
požaduje strategický rámec, který by je 
vzájemně propojil, a přijetí 
intersekcionálního přístupu ve všech těchto 
strategiích; opakuje, že je třeba posílit 
konkrétní opatření, která zaručí 
nediskriminaci, rovnost a ochranu 
strukturálně nedostatečně zastoupených 
žen a znevýhodněných skupin; připomíná 
Komisi, že v tomto směru je třeba vyvinout 
další úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a požaduje 
strategický rámec, který by je vzájemně 
propojil, a přijetí intersekcionálního 
přístupu ve všech těchto strategiích;

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a požaduje 
strategický rámec, který by je vzájemně 
propojil, a přijetí intersekcionálního 
přístupu ve všech těchto strategiích; 
zdůrazňuje, že je důležité sledovat situaci 
a pružně se přizpůsobovat výsledkům a 
nadcházejícím výzvám s využitím 
stávajících politik nebo navrhováním 
nových nástrojů, jak ukázala nedávná 
krize COVID;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a požaduje 
strategický rámec, který by je vzájemně 
propojil, a přijetí intersekcionálního 
přístupu ve všech těchto strategiích;

2. bere na vědomí oznámení několika 
strategií na posílení meritokracie na 
pracovišti, respektování důstojnosti osoby, 
prosazování závazku podporovat politiky v 
oblasti rodiny a porodnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření 
několika doplňkových strategií, a požaduje 
strategický rámec, který by je vzájemně 
propojil, a přijetí intersekcionálního 
přístupu ve všech těchto strategiích;

2. konstatuje, že bylo oznámeno 
vytvoření několika doplňkových strategií, a 
požaduje strategický rámec, který by je 
vzájemně propojil, a přijetí 
intersekcionálního přístupu ve všech těchto 
strategiích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 171
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. Hlavní cíle politik rovnosti žen a 
mužů jsou:
– boj proti násilí a nerovnostem, zejména 
v důsledku sociálních norem diktovaných 
náboženskými a komunitními skupinami, 
které neuznávají úctu k ženám, jež je 
vlastní evropské civilizaci;
– rovné odměňování mužů a žen za 
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stejnou práci a při stejných dovednostech;
– ekonomická podpora matek a těhotných 
žen;
– zlepšení nároků na důchod u žen, které 
vychovaly děti;
– boj proti domácímu násilí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně 
provádět intersekcionální přístup;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně 
provádět intersekcionální přístup;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 174
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup;

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření a že 
nestanoví konkrétní cíle v oblasti rovnosti 
žen a mužů, kterých má být dosaženo do 
roku 2025, ani jasné monitorovací 
nástroje; vyzývá proto Komisi, aby 
stanovila konkrétní časové rámce, 
povinnosti, mechanismus každoročního 
přezkumu a monitorování a dodatečná 
cílená opatření; vyzývá rovněž k předložení 
pokynů a plánu toho, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup a začleňovat 
genderové hledisko, a to i při přípravě 
rozpočtu, a jak vypracovat konkrétní 
ukazatele, cíle, monitorovací nástroje a 
jak zajistit, aby byly přidělené lidské a 
finanční zdroje řádně a systematicky 
začleněny do všech politik EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Vilija 
Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
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jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup;

jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup; požaduje zejména 
jasné časové rámce, pokud jde o vývoj 
nového rámce pro spolupráci 
internetových platforem, novou strategii 
EU pro vymýcení obchodu s lidmi, pro 
strategii rovnosti žen a mužů v 
audiovizuálním průmyslu (jako součást 
podprogramu MEDIA) a pro celounijní 
komunikační kampaň proti genderovým 
stereotypům;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup;

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup a začleňovat 
genderové hledisko a jak za tímto účelem 
využívat odpovídající zdroje; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila monitorovací 
mechanismy pro sledování pokroku 
strategie s cílem zajistit řádné plnění 
všech jejích závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup;

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce, jasné a měřitelné ukazatele 
úspěchu a dodatečná cílená opatření, jakož 
i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 
časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně 
provádět intersekcionální přístup;

3. konstatuje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika opatření; žádá Komisi, aby po 
konzultaci s členskými státy stanovila 
konkrétní časové rámce a navazující cílená 
opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní 

3. lituje, že tato strategie zůstává 
nekonkrétní v otázce časových rámců 
několika velmi vítaných opatření; žádá 
proto Komisi, aby stanovila konkrétní plán 
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časové rámce a dodatečná cílená opatření, 
jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět 
intersekcionální přístup;

s časovými rámci a dodatečná cílená 
opatření, jakož i pokyny k tomu, jak účinně 
provádět intersekcionální přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby při každém 
přezkumu dodržela závazky pracovního 
programu pro rok 2020 a včas předložila 
návrh závazných opatření v oblasti 
transparentnosti odměňování, strategii 
EU v oblasti práv obětí, strategii pro 
rovnost osob LGBTI, rámec EU pro 
strategie pro rovnost a začleňování Romů 
po roce 2020, novou strategii EU pro 
vymýcení obchodu s lidmi a akční plán 
EU pro rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen ve vnějších vztazích na 
období 2021–2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyžaduje, aby rovnost mezi muži a 
ženami a rovnost pohlaví byly podstatnými 
a základními prvky politik Unie a zároveň 
aby byly respektovány vzájemné rozdíly a 
doplňkovost mezi muži a ženami, a v 
tomto smyslu požaduje, aby evropské 
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fondy byly zaměřeny na konkrétní akce na 
podporu občanů, a nikoli na podporu 
pouze ideologických kampaní, jejichž 
jediným cílem je vytváření nových modelů 
genderu;

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby rovnost mezi muži a 
ženami byla základním prvkem politik 
Unie a zároveň respektovala vzájemné 
rozdíly a vzájemnou doplňkovost mezi 
muži a ženami, v tomto smyslu požaduje 
využití evropských fondů na konkrétní 
opatření na podporu občanů, a nikoli na 
podporu pouze ideologických kampaní, 
jejichž jediným cílem je vytváření nových 
modelů týkajících se pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy sledovala a usilovala o 
plné provádění Pekingské akční 
platformy, akčního programu 
Mezinárodní konference o populaci a 
rozvoji ICDP a výsledků jejich 
hodnotících konferencí a všech cílů 
udržitelného rozvoje, včetně cílů 3.7 a 5.6, 
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a to jak v rámci EU, tak mimo ni, a to za 
použití ukazatelů v souladu s rámcem 
OSN pro globální ukazatele cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje však, že je třeba, aby 
byl ve strategii pro rovnost žen a mužů 
uplatňován přístup založený na 
příležitostech; žádá Komisi, aby využila 
„rovné příležitosti pro ženy“ jako výchozí 
bod pro další zavádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily a prováděly směrnici proti 
diskriminaci a zaručily vymýcení 
vícenásobných a intersekcionálních forem 
diskriminace ve všech členských státech 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že by bylo špatným 
signálem některé prvky nové strategie 
odložit; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby 
pokračovala v plnění strategie pro rovnost 
žen a mužů a aby dodržovala navržený 
časový rámec; vítá závazek předložit do 
konce roku 2020 legislativní návrh 
týkající se transparentnosti odměňování s 
cílem posílit prosazování zásady stejné 
odměny za rovnocennou práci pro ženy a 
muže a řešit rozdíly v odměňování a 
důchodech žen a mužů ve spolupráci se 
sociálními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v souladu s cíli strategie systematicky 
začleňovaly hledisko rovnosti žen a mužů 
do všech fází reakce na krizi Covid-19 a 
podporovaly zapojení žen na všech 
úrovních rozhodovacího procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
spolehlivé a přiměřené shromažďování a 
analýzu údajů rozčleněných podle pohlaví 
pro účely rozhodování, a to zajištěním a 
rozšířením financování a kapacit 
Evropského institutu pro rovnost žen a 
mužů (EIGE);

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že je třeba v příštím 
víceletém finančním rámci vyčlenit 
odpovídající finanční prostředky s 
náležitým ohledem na potřeby žen, a to 
včetně politiky soudržnosti EU a společné 
zemědělské politiky, programu Občané, 
rovnost, práva a hodnoty a programu 
Horizont Evropa a InvestEU; vyzývá 
Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o 
tvorbu rozpočtu s ohledem na otázku 
rovného postavení žen a mužů jako 
nedílné součásti rozpočtového procesu v 
rámci lepšího monitorování výdajů na 
rovnost žen a mužů v souladu se svými 
závazky v rámci strategie pro rovnost žen 
a mužů; vyzývá Komisi a členské státy 
EU, aby při navrhování a rozdělování 
finančních prostředků dohodnutých v 
rámci plánu na podporu oživení „Next 
generation EU“ náležitě zohlednily 
potřeby žen;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby si 
pravidelně vyměňovaly osvědčené postupy 
a zavázaly se k vzestupné konvergenci a 
harmonizaci práv žen v Evropě tím, že do 
svých příslušných právních předpisů 
zavedou nejambicióznější vnitrostátní 
opatření a postupy v současnosti platné v 
členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. můžeme rovněž vyzvat Komisi, aby 
do procesu monitorování rovnosti žen a 
mužů ze strany Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů EIGE začlenila 
ukazatel rozdílů ve výši důchodů žen a 
mužů, a to v návaznosti na doporučení 
Parlamentu uvedená v jeho usnesení ze 
dne 14. června 2017 o potřebě vypracovat 
strategii Evropské unie pro odstranění 
rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a 
předcházení tomuto rozdílu, který má být 
v rámci strategie pro rovnost žen a mužů 
sledován jako jediný, neboť kumuluje 
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všechny nerovnosti, jež ženy zažívají 
během celého života, a rovněž aby zvážila 
také další ukazatele rozdílů v odměňování 
a péči mezi muži a ženami, rozdílů v 
digitálních dovednostech žen a mužů atd.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. vyzývá Radu, aby vytvořila 
specializované fórum pro rovnost žen a 
mužů, na němž se shromáždí ministři a 
státní tajemníci odpovědní za rovnost žen 
a mužů s cílem přijmout společná a 
konkrétní opatření k řešení problémů v 
oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů a 
zajistit, aby se otázky rovnosti žen a mužů 
projednávaly na nejvyšší politické úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. vyzývá Radu, aby přijala závěry 
Rady ke schválení strategie pro rovnost 
žen a mužů a stanovila konkrétní opatření 
k jejímu provedení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Boj proti násilí vůči ženám Boj proti násilí vůči ženám a proti násilí 
na základě pohlaví

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů 
Istanbulské úmluvy, pokud by přistoupení 
EU k této úmluvě zůstalo zablokováno; 
požaduje přípravné akce pro zahájení 
dodatečných právně závazných opatření s 
cílem vymýtit násilí vůči ženám; velmi vítá 
plánované rozšíření definic oblastí 
mimořádně závažné trestné činnosti podle 
čl. 83 odst. 1 SFEU, ale požaduje, aby 
zahrnovala i všechny formy násilí na 
základě pohlaví, aby byl přijat proaktivní 
přístup a položen základ pro směrnici EU 
o této otázce;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 196
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů 
Istanbulské úmluvy, pokud by přistoupení 
EU k této úmluvě zůstalo zablokováno; 
požaduje přípravné akce pro zahájení 
dodatečných právně závazných opatření s 
cílem vymýtit násilí vůči ženám; velmi vítá 
plánované rozšíření definic oblastí 
mimořádně závažné trestné činnosti podle 
čl. 83 odst. 1 SFEU, ale požaduje, aby 
zahrnovala i všechny formy násilí na 
základě pohlaví, aby byl přijat proaktivní 
přístup a položen základ pro směrnici EU 
o této otázce;

4. naléhavě vyzývá EU, aby 
nepřistupovala k Istanbulské úmluvě, aby 
nedošlo k prohloubení nerovnosti mezi 
muži a ženami;

Or. es

Pozměňovací návrh 197
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 

4. podporuje závazek Komise bojovat 
proti násilí na základě pohlaví, 
podporovat a chránit oběti těchto zločinů 
a zajistit, aby byli jejich pachatelé 
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která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud by přistoupení EU k této 
úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje 
přípravné akce pro zahájení dodatečných 
právně závazných opatření s cílem vymýtit 
násilí vůči ženám; velmi vítá plánované 
rozšíření definic oblastí mimořádně 
závažné trestné činnosti podle čl. 83 odst. 1 
SFEU, ale požaduje, aby zahrnovala i 
všechny formy násilí na základě pohlaví, 
aby byl přijat proaktivní přístup a položen 
základ pro směrnici EU o této otázce;

pohnáni k odpovědnosti; podporuje záměr 
Komise nadále prosazovat ratifikaci 
Istanbulské úmluvy v rámci celé EU; 
vyzdvihuje v této souvislosti potřebu 
specifických opatření, která by řešila 
stávající rozdíly mezi členskými státy; 
poukazuje však na skutečnost, že již 
selhalo několik pokusů váhající členské 
státy přesvědčit; vřele proto vítá záměr 
Komise navrhnout v roce 2021 opatření 
pro dosažení cílů Istanbulské úmluvy, 
pokud by přistoupení EU k této úmluvě 
zůstalo zablokováno; požaduje přípravné 
akce pro zahájení dodatečných právně 
závazných opatření s cílem vymýtit násilí 
vůči ženám; velmi vítá plánované rozšíření 
definic oblastí mimořádně závažné trestné 
činnosti podle čl. 83 odst. 1 SFEU, ale 
požaduje, aby zahrnovala i všechny formy 
násilí na základě pohlaví, aby byl přijat 
proaktivní přístup a položen základ pro 
směrnici EU o této otázce; v tomto ohledu 
považuje za zvláště důležité definovat a 
postihovat trestné činy, specifické formy 
násilí na základě pohlaví, jako je 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
nucená přerušení těhotenství, nucená 
sterilizace, nucené sňatky a zveřejňování 
intimních fotografií k pomstě (revenge 
porn) a kybernetického násilí na základě 
pohlaví;

Or. it

Pozměňovací návrh 198
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 

4. vítá rozhodnutí Rady ratifikovat 
Istanbulskou úmluvu v oblastech 
spadajících do pravomocí EU; konstatuje, 
že navzdory existenci právních předpisů v 
EU a jejích členských státech, které 
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členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů 
Istanbulské úmluvy, pokud by přistoupení 
EU k této úmluvě zůstalo zablokováno; 
požaduje přípravné akce pro zahájení 
dodatečných právně závazných opatření s 
cílem vymýtit násilí vůči ženám; velmi vítá 
plánované rozšíření definic oblastí 
mimořádně závažné trestné činnosti podle 
čl. 83 odst. 1 SFEU, ale požaduje, aby 
zahrnovala i všechny formy násilí na 
základě pohlaví, aby byl přijat proaktivní 
přístup a položen základ pro směrnici EU 
o této otázce;

zakazují násilí na základě pohlaví a 
zavádějí trestní sankce, není tento 
problém zdaleka odstraněn; konstatuje 
proto, že problém násilí nelze vyřešit 
dalšími právními předpisy, ale lepším 
prováděním, ochotou příslušných orgánů 
spolupracovat a vzděláváním se v duchu 
vzájemného respektu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 199
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud by přistoupení EU k této 
úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje 
přípravné akce pro zahájení dodatečných 
právně závazných opatření s cílem vymýtit 
násilí vůči ženám; velmi vítá plánované 
rozšíření definic oblastí mimořádně 
závažné trestné činnosti podle čl. 83 odst. 1 
SFEU, ale požaduje, aby zahrnovala i 

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy, zejména během současné 
zdravotní krize v důsledku onemocnění 
COVID-19, jež by řešila rostoucí případy 
násilí páchaného na ženách a dívkách; 
poukazuje však na skutečnost, že již 
selhalo několik pokusů váhající členské 
státy přesvědčit; vřele proto vítá záměr 
Komise navrhnout v roce 2021 opatření 
pro dosažení cílů Istanbulské úmluvy, 
pokud by přistoupení EU k této úmluvě 
zůstalo zablokováno; požaduje přípravné 
akce pro zahájení rámcové směrnice o 
opatřeních pro prevenci a potírání 
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všechny formy násilí na základě pohlaví, 
aby byl přijat proaktivní přístup a položen 
základ pro směrnici EU o této otázce;

předcházení násilí vůči ženám na základě 
článku 84 SFEU s cílem bojovat proti 
všem formám násilí prostřednictvím 
důrazného intersekcionálního přístupu; 
velmi vítá plánované rozšíření definic 
oblastí mimořádně závažné trestné činnosti 
podle čl. 83 odst. 1 SFEU, ale požaduje, 
aby zahrnovala i všechny formy násilí na 
základě pohlaví, aby byl přijat proaktivní 
přístup a položen základ pro směrnici EU o 
této otázce, na základě ustanovení 
Istanbulské úmluvy a při splnění 
požadavků nutnosti boje proti pohlavnímu 
vykořisťování, obchodování s lidmi a 
kybernetickému násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud by přistoupení EU k této 
úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje 
přípravné akce pro zahájení dodatečných 
právně závazných opatření s cílem vymýtit 
násilí vůči ženám; velmi vítá plánované 
rozšíření definic oblastí mimořádně 
závažné trestné činnosti podle čl. 83 odst. 1 
SFEU, ale požaduje, aby zahrnovala i 
všechny formy násilí na základě pohlaví, 
aby byl přijat proaktivní přístup a položen 

4. podporuje záměr Komise nadále 
povzbuzovat členské státy k ratifikaci 
Istanbulské úmluvy; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření k dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud přistoupení EU zůstane 
zablokováno, vzhledem k tomu, že tyto 
kroky budou respektovat zásady Smluv 
EU, tj. zásadu subsidiarity uvedenou v čl. 
5 odst. 3 SEU, zásadu proporcionality 
uvedenou v čl. 5 odst. 4 SEU, zásadu 
respektování rovnosti a národní identity 
členských států uvedenou v čl. 4 odst. 2 
SEU; požaduje přípravné akce pro zahájení 
dodatečných právně závazných opatření s 
cílem vymýtit násilí vůči ženám; velmi vítá 
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základ pro směrnici EU o této otázce; plánované rozšíření definic oblastí 
mimořádně závažné trestné činnosti podle 
čl. 83 odst. 1 SFEU, ale požaduje, aby 
zahrnovala i všechny formy násilí na 
základě pohlaví, aby byl přijat proaktivní 
přístup a položen základ pro směrnici EU o 
této otázce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 201
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud by přistoupení EU k této 
úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje 
přípravné akce pro zahájení dodatečných 
právně závazných opatření s cílem vymýtit 
násilí vůči ženám; velmi vítá plánované 
rozšíření definic oblastí mimořádně 
závažné trestné činnosti podle čl. 83 odst. 1 
SFEU, ale požaduje, aby zahrnovala i 
všechny formy násilí na základě pohlaví, 
aby byl přijat proaktivní přístup a položen 
základ pro směrnici EU o této otázce;

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, žádá, aby k tomu došlo souběžně 
s jednáními o přistoupení EU k této 
úmluvě; velmi vítá plánované rozšíření 
definic oblastí mimořádně závažné trestné 
činnosti na konkrétní formy násilí na 
základě pohlaví podle čl. 83 odst. 1 SFEU 
a očekává, že k tomu dojde v roce 2021; 
vyzývá Komisi, aby s využitím tohoto 
nového právního základu neprodleně 
zahájila přípravné akce pro zahájení 
komplexních právně závazných opatření k 
odstranění násilí páchaného na ženách, 
včetně kybernetického násilí a 
nenávistných projevů proti ženám na 
internetu; připomíná, že tato nová 
legislativní opatření by měla doplňovat 
ratifikaci Istanbulské úmluvy, ale v 
každém případě by měla být alternativou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 202
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státypřesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů 
Istanbulské úmluvy, pokud by přistoupení 
EU k této úmluvě zůstalo zablokováno; 
požaduje přípravné akce pro zahájení 
dodatečných právně závazných opatření s 
cílem vymýtit násilí vůči ženám; velmi vítá 
plánované rozšíření definic oblastí 
mimořádně závažné trestné činnosti podle 
čl. 83 odst. 1 SFEU, ale požaduje, aby 
zahrnovala i všechny formy násilí na 
základě pohlaví, aby byl přijat proaktivní 
přístup a položen základ pro směrnici EU 
o této otázce;

4.  odsuzuje mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a vyzývá členské státy, 
aby uložily povinnost zdravotníků, učitelů, 
donucovacích orgánů a sociálních služeb 
oznamovat případy, ke kterým dochází, 
podobně jako případy jiného typu 
zneužívání, jako jsou například trestné 
činy proti nezletilým, a systematicky 
pronásledovat ty, kdo jsou za tyto činy 
odpovědné; vítá plánované rozšíření 
definic oblastí mimořádně závažné trestné 
činnosti podle čl. 83 odst. 1 SFEU;

Or. it

Pozměňovací návrh 203
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly mezi 
členskými státy; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit; vřele 
proto vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud by přistoupení EU k této 
úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje 
přípravné akce pro zahájení dodatečných 
právně závazných opatření s cílem vymýtit 
násilí vůči ženám; velmi vítá plánované 
rozšíření definic oblastí mimořádně 
závažné trestné činnosti podle čl. 83 odst. 1 
SFEU, ale požaduje, aby zahrnovala i 
všechny formy násilí na základě pohlaví, 
aby byl přijat proaktivní přístup a položen 
základ pro směrnici EU o této otázce;

4. podporuje záměr Komise nadále 
prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v 
rámci celé EU; vyzdvihuje v této 
souvislosti potřebu specifických opatření, 
která by řešila stávající rozdíly v právních 
předpisech, politikách a službách mezi 
členskými státy a nárůst násilí během 
pandemie Covid-19; poukazuje však na 
skutečnost, že již selhalo několik pokusů 
váhající členské státy přesvědčit a 
maďarská vláda se nedávno rozhodla 
úmluvu neratifikovat; vřele proto vítá 
záměr Komise navrhnout v roce 2021 
opatření pro dosažení cílů Istanbulské 
úmluvy, pokud by přistoupení EU k této 
úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje 
spustit nyní přípravné akce s cílem zahájit 
dodatečná právně závazná opatření a 
směrnici EU pro prevenci a boj proti násilí 
na základě pohlaví, včetně kybernetického 
násilí a nenávistných projevů nenávisti na 
internetu vůči ženám, a to co nejdříve;  
vítá iniciativu rozšiřující oblasti trestné 
činnosti na konkrétní formy násilí na 
základě pohlaví v souladu s čl. 83 odst. 1 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. odsuzuje kampaň proti Istanbulské 
úmluvě, která se zaměřuje na násilí 
páchané na ženách a jeho nesprávný 
výklad; je znepokojen odmítnutím normy 
stanovící nulovou toleranci k násilí 
páchanému na ženách a násilí na základě 
pohlaví, u které existuje silný mezinárodní 
konsenzus; uvádí, že se nyní zpochybňuje 
samotná podstata zásad lidských práv, 
rovnosti, nezávislosti a důstojnosti; vyzývá 
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Radu, aby naléhavě dokončila ratifikaci a 
úplné provedení Istanbulské úmluvy EU a 
aby prosazovala její ratifikaci všemi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že hlavním cílem 
politik ve prospěch rovnosti žen a mužů 
je:
– boj proti násilí a nerovnostem;
– stejná mzda pro muže a ženy za stejnou 
práci a při stejných dovednostech;
– ekonomická podpora matek a těhotných 
žen;
– placení zvláštních příspěvků na výchovu 
a jejich zaúčtování z hlediska nároků na 
důchod;
– boj proti domácímu násilí;

Or. it

Pozměňovací návrh 206
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že jakákoli strategie 
pro rovnost žen a mužů by měla řešit 
všechny formy násilí páchaného na 
ženách, včetně odmítání a porušování 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
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žen; opakuje, že prioritou by měl být 
přístup ke zdravotní péči a veřejným 
službám, zejména přístup ke službám 
spojeným s přerušením těhotenství a 
psychologickou podporu pro ženy, které se 
staly obětí násilí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 207
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá závazek zajistit, aby nová 
strategie pro práva obětí řešila specifické 
potřeby obětí násilí páchaného na ženách 
a dívkách; zdůrazňuje, že je třeba řešit 
stávající nedostatky v právních předpisech 
EU, pokud jde o mezinárodní normy 
týkající se násilí páchaného na ženách, 
zejména Istanbulskou úmluvu, s cílem 
posílit právní předpisy o právech obětí, 
ochraně a odškodňování obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k tomu, aby násilí na 
ženách bylo trestáno nejpřísnějšími 
sankcemi; požaduje, aby se v souvislosti s 
porušováním tiskového zákona v 
některých evropských společnostech 
přestal používat termín „trestné činy 
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motivované zachováním cti“ k označení 
vražd mladých dívek, které se odmítají 
podřídit islámskému právu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik 
za účelem předcházení násilí mezi lidmi;

Or. es

Pozměňovací návrh 210
Maria Noichl, Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag 
Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti; zdůrazňuje význam zapojení 
místních a regionálních vlád do tohoto 
procesu; zdůrazňuje úlohu vzdělávání, 
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včetně vzdělávání chlapců a mužů, a 
vyzývá v tomto ohledu k boji proti toxické 
maskulinitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; důrazně uvádí, že uplatňování 
islámského práva dnes představuje 
nejdůležitější faktor zvyšování násilí 
páchaného na ženách ve světě, ale také v 
členských zemích Evropské unie s 
významnou muslimskou populací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 213
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení a možných právních předpisů 
o prevenci škodlivých praktik a na 
zprovoznění sítě EU pro předcházení násilí 
na základě pohlaví a domácímu násilí; 
požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti; naléhavě žádá, aby byla 
navržena vhodná následná opatření, která 
budou dodržovat zásadu nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; aniž by to vedlo ke zvýšení rozpočtu 
EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 215



AM\1206793CS.docx 111/182 PE652.642v01-00

CS

Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; požaduje používání definic a cílů 
Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;

5. vítá plán na předložení dodatečného 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí; Požaduje soustavné zapojení 
organizací pro práva žen a občanské 
společnosti;;

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá plán na předložení 
dodatečného doporučení o prevenci 
škodlivých praktik a na zprovoznění sítě 
EU pro předcházení násilí na základě 
pohlaví a domácímu násilí; požaduje 
používání definic a cílů Istanbulské 
úmluvy a soustavné zapojení organizací 
pro práva žen a občanské společnosti;

5. bere na vědomí plán na předložení 
doporučení o prevenci škodlivých praktik a 
na zprovoznění sítě EU pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a domácímu 
násilí, aniž by to vedlo k navýšení rozpočtu 
EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 217
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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5a. zdůrazňuje, že je třeba chránit 
nezletilé dívky, ženy, které patří k 
menšinám nebo které mají zdravotní 
problém nebo zdravotní postižení, jako 
potenciální oběti a cíle různých forem 
násilí; podporuje záměr Komise předložit 
a financovat opatření k boji proti 
možnému zneužívání, vykořisťování a 
násilí vůči těmto zvláště zranitelným 
kategoriím;

Or. it

Pozměňovací návrh 218
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby byla zajištěna řádná 
ochrana žen, které se staly obětí domácího 
násilí, a aby byly navýšeny prostředky a 
zlepšeny účinné reakce států;

Or. pt

Pozměňovací návrh 219
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Pina 
Picierno, Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana a viditelnost chybí zejména v 
případě neformálních pečovatelů a 
pečovatelek a pracovníků a pracovnic v 
domácnostech a v zemědělství, a vyzývá 
proto členské státy, aby přijaly úmluvy 
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organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 
190 a 189 s cílem posílit práva pracovníků, 
zejména žen, v neformální ekonomice; a 
zajistit, aby mechanismy podávání 
stížností byly nezávislé, důvěrné a 
přístupné všem ženám bez diskriminace a 
aby byla zajištěna zvláštní opatření na 
ochranu stěžovatelek před odvetnými 
opatřeními zaměstnavatele a opakovanou 
viktimizací; vítá závazek Komise přijmout 
coby zaměstnavatel nový komplexní 
právní rámec se souborem preventivních a 
reaktivních opatření proti obtěžování na 
pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice a zajistit, aby 
mechanismy podávání stížností byly 
nezávislé, důvěrné, přístupné a účinné pro 
všechny ženy bez jakékoli diskriminace a 
aby byla zavedena zvláštní opatření na 
ochranu stěžovatelek před odvetnými 
opatřeními a opakovanou viktimizací ze 
strany zaměstnavatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Rosa Estaràs Ferragut, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské státy, 
aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
chybí ochrana pracovníků v 
nejzranitelnějších odvětvích, [...];

Or. es

Pozměňovací návrh 222
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; vyzývá proto 
členské státy, aby ratifikovaly nedávno 
přijaté úmluvy Mezinárodní organizace 
práce (MOP) č. 190 o obtěžování a násilí 
na pracovišti; zdůrazňuje, že ochrana 
chybí zejména mimo jiné v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 189 s cílem 
posílit práva pracovníků, zejména žen, v 
neformální ekonomice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti a potřebu 
konkrétních opatření na úrovni EU pro 
boj proti psychickému a sexuálnímu 
obtěžování s cílem tyto otázky řešit; 
zdůrazňuje, že ochrana chybí zejména v 
případě neformálních pečovatelů a 
pečovatelek a pracovníků a pracovnic v 
domácnostech a v zemědělství, a vyzývá 
proto členské státy, aby přijaly úmluvy 
Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 
190 a 189 s cílem posílit práva pracovníků, 
zejména žen, v neformální ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby předložila směrnici 
„Me too“ o sexuálním obtěžování na 
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pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské státy, 
aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
obecného rozšíření násilí v našich 
společnostech, např. na pracovišti; 
zdůrazňuje v tomto smyslu, že všechna 
opatření určená na boj proti němu by 
měla zabránit jakémukoli typu 
diskriminace na základě pohlaví, rasy, 
státního občanství, sexuální preference, 
náboženství nebo jiné společenské 
okolnosti; 

Or. es

Pozměňovací návrh 226
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že 
ochrana chybí zejména v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí 
a obtěžování mužů a žen na pracovišti; 
zdůrazňuje, že ochrana chybí v případě 
neformálních pečovatelů a pečovatelek a 
pracovníků a pracovnic v domácnostech a 
v zemědělství, a vyzývá proto členské 
státy, aby přijaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s 
cílem posílit práva pracovníků, zejména 
žen, v neformální ekonomice;

Or. it
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Pozměňovací návrh 227
Isabella Adinolfi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje prvořadou úlohu 
sdružení občanské společnosti v boji proti 
násilí na základě pohlaví a při podpoře 
obětí; bere na vědomí, že nedostatek 
finančních prostředků úkoly těchto 
sdružení ještě více komplikuje; naléhavě 
proto žádá Komisi, aby v rozpočtu 
věnovala přiměřené finanční prostředky 
sdružením sledujícím tyto cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 228
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, 
Predrag Fred Matić

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba uznat 
všechny druhy násilí a obtěžování ve 
vzdělávacím systému, ve školách, na 
univerzitách, během stáží, programů pro 
profesní rozvoj a ve všech ostatních 
oblastech a bojovat proti nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider



PE652.642v01-00 118/182 AM\1206793CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí závazných legislativních 
opatření k boji proti těmto formám násilí a 
k podpoře členských států při rozvoji 
nástrojů odborné přípravy pro policejní 
síly, soudní systém a odvětví informačních 
a komunikačních technologií;

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí, 
které neúměrně postihuje ženy a dívky 
(včetně obtěžování na internetu, 
kybernetické šikany a sexistických 
nenávistných verbálních projevů); vítá v 
tomto ohledu oznámení o spolupráci s 
technologickými platformami a odvětvím 
IKT, aby se tyto subjekty mohly touto 
otázkou zabývat prostřednictvím vhodných 
technických opatření, jako jsou techniky 
prevence a mechanismy reakce na 
škodlivý obsah; požaduje přijetí závazných 
legislativních opatření k boji proti těmto 
formám násilí a k podpoře členských států 
při rozvoji nástrojů odborné přípravy pro 
příslušné služby zapojené do všech fází od 
prevence a ochrany po stíhání, jako jsou 
policejní síly, soudní systém společně s 
informacemi a komunikacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí závazných legislativních 
opatření k boji proti těmto formám násilí a 
k podpoře členských států při rozvoji 
nástrojů odborné přípravy pro policejní 
síly, soudní systém a odvětví informačních 
a komunikačních technologií;

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí závazných legislativních 
opatření k boji proti těmto formám násilí v 
rámci směrnice o předcházení a potírání 
všech forem násilí páchaného na ženách a 
k podpoře členských států při rozvoji 
nástrojů odborné přípravy pro policejní 
síly, soudní systém a odvětví informačních 
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a komunikačních technologií a při ochraně 
základních práv na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí závazných legislativních 
opatření k boji proti těmto formám násilí a 
k podpoře členských států při rozvoji 
nástrojů odborné přípravy pro policejní 
síly, soudní systém a odvětví informačních 
a komunikačních technologií;

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí, 
jež je často zaměřeno na ženy, které se 
odváží promluvit, jako jsou aktivistky, 
političky a další veřejné osobnosti, a je 
používáno k umlčení žen a k jejich 
odříznutí od veřejného života, jemuž 
dominují muži; požaduje přijetí závazných 
legislativních opatření k boji proti těmto 
formám násilí a k podpoře členských států 
při rozvoji nástrojů odborné přípravy pro 
policejní síly, soudní systém a odvětví 
informačních a komunikačních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí závazných legislativních 
opatření k boji proti těmto formám násilí a 
k podpoře členských států při rozvoji 
nástrojů odborné přípravy pro policejní 

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
naléhavě žádá členské státy, aby přijaly 
závazná legislativní opatření k boji proti 
těmto formám násilí a k podpoře členských 
států při rozvoji nástrojů odborné přípravy 
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síly, soudní systém a odvětví informačních 
a komunikačních technologií;

pro policejní síly, soudní systém a odvětví 
informačních a komunikačních technologií;

Or. pt

Pozměňovací návrh 233
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí závazných legislativních 
opatření k boji proti těmto formám násilí a 
k podpoře členských států při rozvoji 
nástrojů odborné přípravy pro policejní 
síly, soudní systém a odvětví informačních 
a komunikačních technologií;

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření 
pro řešení problému kybernetického násilí; 
požaduje přijetí legislativních opatření k 
boji proti těmto formám násilí a k podpoře 
členských států při rozvoji nástrojů 
odborné přípravy pro policejní síly, soudní 
systém a odvětví informačních a 
komunikačních technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá navrhovanou strategii EU pro 
oběti pro rok 2020; žádá zejména o 
zvláštní přístup k psychickému násilí na 
ženách a k dlouhodobému dopadu na 
jejich duševní zdraví; zdůrazňuje, že je 
třeba řešit stávající nedostatky v právních 
předpisech EU, pokud jde o mezinárodní 
normy týkající se násilí páchaného na 
ženách, jako je Istanbulská úmluva, s 
cílem posílit právní předpisy o právech, 
ochraně a odškodňování obětí; 
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zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny oběti 
měly přístup ke spravedlnosti 
prostřednictvím provádění směrnice o 
právech obětí, které je v některých 
členských státech stále neúplné;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Pina Picierno, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. upozorňuje Komisi a členské státy 
na mimořádně dramatickou situaci dětí 
osiřelých v důsledku násilí na základě 
pohlaví nebo nucených žít v prostředí 
domácího násilí a naléhavě je vyzývá, aby 
tyto situace zohlednily při řešení problému 
domácího násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla i nadále 
podporována práva obětí, a to i 
prostřednictvím stávajících nástrojů, jako 
je evropský ochranný příkaz;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; požaduje proto, 
aby se strategie důkladně zabývala situací 
žen provozujících prostituci a dopadem 
přeshraniční prostituce; zdůrazňuje 
důležitou úlohu a práci koordinátora EU 
pro boj proti obchodování s lidmi a 
zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v 
této činnosti i v budoucnu; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky, jako je 
například tzv. severský model;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného uznání 
genderové povahy obchodování s lidmi a 
sexuálního vykořisťování, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
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je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření a 
strategie ke snížení poptávky, řešení 
nárůstu sexuálního obchodování jak v 
rámci členských států, tak mezi nimi, 
jakož i ve třetích zemích a nově 
vznikajícího využívání internetu pro účely 
vykořisťování a že je nutné bojovat proti 
všem druhům násilí na základě pohlaví, 
včetně mrzačení ženských pohlavních 
orgánů a předčasných/nucených sňatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky; požaduje, 
aby byly v Evropské unii prováděny 
průzkumy v kancelářích a diplomatických 
zastoupeních zemí, o nichž je známo, že 
provozují otroctví, s cílem ověřit, zda 
nejsou tyto praktiky kryty imunitou, která 
jim byla přiznána;

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za různým 
účelem, ale především za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité přijmout komplexní přístup 
založený na právech k vymýcení 
obchodování s lidmi, a vyzývá Komisi, aby 
pečlivě sledovala provádění směrnice o 
boji proti obchodování s lidmi ze strany 
členských států; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby neprodleně jmenovala nového 
koordinátora pro boj proti obchodování s 
lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky; 
zdůrazňuje, že existuje řada vazeb mezi 
prostitucí a obchodováním s lidmi, a 
uznává, že prostituce – jak v EU, tak i 
jinde po celém světě – podporuje 
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obchodování se zranitelnými ženami a 
nezletilými osobami;

Or. pt

Pozměňovací návrh 242
Pina Picierno, Alessandra Moretti, Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního a reprodukčníhovykořisťování; 
znovu opakuje svou výzvu, aby se přestalo 
využívat náhradní mateřství a 
reprodukční turistika; trvá na tom, že je 
důležité do ní začlenit opatření a strategie 
ke snížení poptávky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou 
předmětem obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování a obchodování s 
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je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

orgány; trvá na tom, že je důležité do ní 
začlenit opatření a strategie k ukončení 
obchodování s lidmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila dlouho očekávanou strategii EU 
pro vymýcení obchodu s lidmi, a 
zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na 
rovnost žen a mužů, protože nejvíce 
postiženy jsou ženy a dívky, které jsou i 
sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že 
je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

8. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila strategii EU pro vymýcení 
obchodu s lidmi, a zdůrazňuje, že je třeba 
se jasně zaměřit na násilí páchané na 
ženách, protože nejvíce postiženy jsou 
ženy a dívky, které jsou oběťmi sexuálního 
vykořisťování a obchodování s orgány; 
trvá na tom, že je zcela zásadní do ní 
začlenit opatření a strategie k úplnému 
vymýcení těchto zločinů;

Or. it

Pozměňovací návrh 245
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, aby neprodleně 
předložila návrh na přezkum směrnice o 
právech obětí s cílem posílit práva obětí 
násilí na základě pohlaví, a očekává, že 
nová strategie pro práva obětí bude 
zahrnovat význam boje proti násilí na 
základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k přísnějším opatřením v 
oblasti právních předpisů týkajících se 
sexuálních trestných činů a zdůrazňuje, 
že sex musí být vždy dobrovolný; vyzývá 
Komisi, aby všem členským státům 
doporučila, aby ve svých vnitrostátních 
právních předpisech změnily definici 
znásilnění tak, aby bylo založeno na 
neexistenci souhlasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. v této souvislosti žádá Evropskou 
komisi, aby vypracovala směrnici o boji 
proti obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování v EU, neboť 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování představuje nejrozšířenější 
formu obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Sandra Pereira

Návrh usnesení
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Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že prostituce je vážnou 
formou násilí a vykořisťování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 249
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. uznává, že prostituce a sexuální 
vykořisťování jsou nepřijatelné formy 
vykořisťování a porušování lidské 
důstojnosti a jsou v rozporu se zásadami 
lidských práv, včetně rovnosti žen a mužů; 
zdůrazňuje, že normalizace prostituce má 
dopad na vnímání sexuality ze strany 
mladých lidí a na vztah mezi ženami a 
muži; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
poskytly finanční podporu pro přijetí 
zvláštních programů pro ženy, které 
provozují prostituci a usilují o osvobození 
od této formy vykořisťování a násilí; 
domnívá se, že by měla být přijata 
praktická opatření na ochranu práv žen a 
předcházení sociálnímu vyloučení, které v 
mnoha případech vede k sítím prostituce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 250
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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9. vítá oznámení nového celounijního 
průzkumu o výskytu a dynamice násilí na 
ženách;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 251
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá oznámení nového celounijního 
průzkumu o výskytu a dynamice násilí na 
ženách;

9. vítá oznámení nového celounijního 
průzkumu o výskytu a dynamice všech 
forem násilí na ženách; zdůrazňuje 
potřebu komplexních a srovnatelných 
údajů rozlišených podle pohlaví na úrovni 
EU a sladění systémů shromažďování 
údajů mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá oznámení nového celounijního 
průzkumu o výskytu a dynamice násilí na 
ženách;

9. zdůrazňuje, že je třeba 
shromažďovat rozčleněné údaje o všech 
formách násilí na základě pohlaví; vítá v 
tomto ohledu oznámení nového 
celounijního průzkumu o výskytu a 
dynamice násilí na ženách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá oznámení nového celounijního 
průzkumu o výskytu a dynamice násilí na 
ženách;

9. bere na vědomí oznámení nového 
celounijního průzkumu o výskytu a 
dynamice násilí na ženách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 254
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá oznámení nového celounijního 
průzkumu o výskytu a dynamice násilí na 
ženách;

9. (Netýká se českého znění.) 

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že závažnou formou 
násilí na ženách je provozování praktik, 
které porušují základní práva žen: jako je 
mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
ukamenování; zabití v případě cizoložství; 
podvolení se žen jako podřízených mužům 
a omezení mnoha osobních práv a svobod, 
jak ukládá islámské právo šaría a jeho 
pravidla a příkazy; odsuzuje používání 
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těchto praktik a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby přijaly konkrétní a rozhodná 
opatření v boji proti tomuto násilí na 
ženách;

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá celoevropskou komunikační 
kampaň zaměřenou na boj proti 
genderovým stereotypům a opatření k 
předcházení násilí zaměřená na muže, 
chlapce a mužskost; požaduje jasnější 
opatření zaměřená na destruktivní normy 
maskulinity, neboť genderové stereotypy 
jsou hlavní příčinou genderové nerovnosti 
a ovlivňují všechny oblasti společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Pina Picierno, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k větší pozornosti a podpoře 
sirotčinců a azylových domů pro oběti 
násilí, jež byly uzavřeny nebo jejichž 
kapacita byla během pandemie COVID-19 
výrazně omezena, takže byly ženy, mladé 
dívky a děti  nuceny prožívat karanténu v 
domově násilníka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že podpora 
nekontrolovaných migračních toků vede k 
závažnému porušování práv žen, které 
jsou často zneužívány a diskriminovány 
nadnárodními a mezikontinentálními 
zločineckými organizacemi působícími v 
oblasti obchodování s lidmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna πukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje skutečnost, že násilí 
páchané na ženách je často hlavním 
důvodem, proč ženy žijí jako 
bezdomovkyně; naléhavě proto vyzývá 
Komisi, aby přijala nezbytná opatření k 
předcházení násilí páchanému na ženách, 
které vede k bezdomovectví nebo ho 
prodlužuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá oznámení přijetí strategie pro 
práva obětí v roce 2020, která se bude 
zabývat specifickými potřebami obětí 
násilí na základě pohlaví, včetně obětí 
domácího násilí, a bude vycházet ze 
směrnice o právech obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. naléhavě žádá Radu, aby přijala 
rozhodnutí podle čl. 83 odst. 1 SFEU, v 
němž stanoví, že násilí páchané na ženách 
patří do oblasti trestné činnosti, na niž se 
vztahuje právo EU, neboť existuje zvláštní 
potřeba potírat tuto trestnou činnost na 
společném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vítá ohlášení doporučení, které se 
bude vedle možných právních předpisů 
týkat prevence škodlivých praktik, za 
účelem boje proti mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, nuceným sterilizacím, 
předčasným nuceným sňatkům a tzv. 
„násilí z důvodu zachování cti“, které 
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postihuje zvláště děti a mladé dívky;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje finanční podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské 
a daňové politice;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 264
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje finanční podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské 
a daňové politice;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 265



AM\1206793CS.docx 135/182 PE652.642v01-00

CS

Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje finanční podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské a 
daňové politice;

10. podporuje revizi barcelonských cílů 
s cílem zajistit bezplatnou, dostupnou a 
vysoce kvalitní péči o děti; požaduje 
finanční podporu a sdílení osvědčených 
postupů mezi členskými státy, které dosud 
těchto cílů nedosáhly; dále vítá 
vypracování pokynů pro členské státy, jak 
řešit demotivující finanční faktory ve 
vztahu k sociální, hospodářské a daňové 
politice; zdůrazňuje cíl stejné 
odpovědnosti a stejných příjmů za péči, 
který musí být ústředním prvkem tohoto 
úsilí, a v této souvislosti vítá jako první 
krok směrnici o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje finanční podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské a 
daňové politice;

10. podporuje revizi barcelonských cílů 
a vyzývá členské státy, aby zajistily 
odpovídající investice do předškolního 
vzdělávání, pečovatelských služeb a služeb 
dlouhodobé péče, a to i z dostupných 
finančních prostředků EU; požaduje 
finanční podporu a sdílení osvědčených 
postupů mezi členskými státy, které dosud 
těchto cílů nedosáhly; dále vítá 
vypracování pokynů pro členské státy, jak 
řešit demotivující finanční faktory ve 
vztahu k sociální, hospodářské a daňové 
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politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje finanční podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské 
a daňové politice;

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; věnuje zvláštní pozornost 
„demografické výzvě“; požaduje finanční 
podporu a sdílení osvědčených postupů 
mezi členskými státy, které dosud těchto 
cílů nedosáhly;

Or. it

Pozměňovací návrh 268
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje finanční podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské a 
daňové politice;

10. podporuje revizi barcelonských 
cílů; požaduje podporu a sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; 
dále vítá vypracování pokynů pro členské 
státy, jak řešit demotivující finanční 
faktory ve vztahu k sociální, hospodářské a 
daňové politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
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Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
veřejnou síť jeslí a školek: jedná se o 
širokou sociální odpovědnost a mělo by se 
jednat o univerzální veřejnou službu, 
která bude skutečně dostupná všem dětem 
a rodinám, které chtějí tuto síť využívat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 270
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, Parlament a Radu, 
aby při navrhování programů v rámci 
příštího víceletého finančního rámce, 
jakož i plánu na podporu oživení „Next 
Generation EU“ pečlivě prozkoumaly 
potřeby žen a jejich účast na pracovním 
trhu, jakož i horizontální a vertikální 
segregaci pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam přístupného, 
cenově dostupného, kvalitního a 
inkluzivního předškolního vzdělávání a 
péče, zejména pro mladé matky, neboť jim 
dává možnost pracovat nebo studovat; 
připomíná v této souvislosti 11. zásadu 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že podpora 
nekontrolovaných migračních toků má za 
následek vážné porušování práv žen, které 
jsou často využívány a diskriminovány 
nadnárodními a mezikontinentálními 
zločineckými organizacemi působícími v 
oblasti obchodování s lidmi;

Or. it

Pozměňovací návrh 273
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a 
sestavování rozpočtu s ohledem na 
rovnost žen a mužů jsou klíčovými 
nástroji k posouzení a zaměření účinků 
různých politických opatření a využívání 
rozpočtu na muže a ženy a měly by být 
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využívány v průběhu celého procesu 
tvorby politik a rozpočtových opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. považuje za prioritu přijmout 
opatření na podporu rodiny, a to i pokud 
jde o poskytování odpovídajících a cenově 
dostupných zařízení péče o děti, což 
pozitivně přispěje k účasti žen na trhu 
práce a k jejich vyhlídkám na důchodové 
zabezpečení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 275
Isabella Adinolfi, Marco Zullo

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá záměr vytvořit hospodářství 
založené na rovnosti žen a mužů a za 
tímto účelem naléhavě žádá Komisi, aby 
vytvořila ad hoc fond pro financování 
podnikání žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 276
Sandra Pereira

Návrh usnesení
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Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že je třeba výrazně 
zvýšit investice do veřejných služeb, 
zejména zdravotnických, vzdělávacích a 
dopravních služeb, s cílem řešit potřeby 
obyvatel a přispět k nezávislosti, rovnosti a 
emancipaci žen;

Or. pt

Pozměňovací návrh 277
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá členské státy EU, aby včas a 
účinně provedly směrnici o sladění 
pracovního a soukromého života, a Radu, 
aby účinně sledovala její provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. vyzývá Komisi, aby shromáždila 
údaje o poskytování různých druhů péče 
(péče o děti, o starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením nebo osoby 
vyžadující dlouhodobou péči), jež se 
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využijí ve studii zkoumající rozdíly v 
poskytování péče s cílem poskytnout 
informace iniciativě pro evropskou 
strategii péče; konstatuje, že dotyčná 
strategie musí respektovat pravomoci 
členských států stanovené ve Smlouvách, 
ale měla by zlepšit spolupráci a sloužit 
jako koordinátor všech opatření, což by 
mohlo být přínosné pro neformální 
pečovatele v EU a pro osoby, o které 
pečují; zdůrazňuje, že spolupráce na 
evropské úrovni spolu s účinným 
využíváním finančních prostředků EU 
může přispět k rozvoji kvalitních, 
přístupných a cenově dostupných 
pečovatelských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. trvá na tom, že by měly být 
poskytovány veřejné, univerzální a 
soucitné služby sociálního zabezpečení, 
bezplatné a kvalitní veřejné a zdravotnické 
služby, měl by být zajištěn přístup ke 
spravedlnosti a mělo by být zakotveno 
právo na bydlení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 280
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; 
poukazuje však na to že je třeba dále se 
zabývat otázkou stejné odměny za stejnou 
nebo rovnocennou práci v různých 
profesních odvětvích; důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejné odměny za 
rovnocennou práci pro ženy a muže, 
kterou lze definovat takto: „Práce se 
považuje za rovnocennou, pokud na 
základě srovnání dvou skupin pracovníků, 
které nebyly vytvořeny svévolným 
způsobem, a s přihlédnutím k faktorům, 
jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

11. zdůrazňuje, že rozdíl v odměňování 
žen a mužů se počítá jako rozdíl mezi 
průměrným hrubým příjmem na hodinu u 
žen a mužů, aniž by se rozlišovalo mezi 
odvětvími, což ztěžuje přesné srovnání 
faktorů, které jej tvoří, a proto nemůže 
sloužit k odůvodnění údajného rozdílu v 
odměňování;

Or. es

Pozměňovací návrh 281
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze definovat 
takto: „Práce se považuje za rovnocennou, 
pokud na základě srovnání dvou skupin 
pracovníků, které nebyly vytvořeny 

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování, která 
mohou být užitečným nástrojem pro 
odhalování nedostatků a diskriminace v 
témže odvětví; poukazuje však na to že je 
třeba dále se zabývat otázkou stejné 
odměny za stejnou nebo rovnocennou práci 
v různých profesních odvětvích, aby se 
pokryly rozdíly v odměňování za práci, 
která se na první pohled nemusí zdát 
srovnatelná a je vykonávána v odvětvích s 
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svévolným způsobem, a s přihlédnutím k 
faktorům, jako jsou pracovní podmínky, 
míra odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

vysokým zastoupením jednoho pohlaví, 
což často vede k tomu, že do odvětví, v 
nichž jsou většinou zaměstnány ženy, jako 
je ošetřovatelství, pečovatelství, 
maloobchod, prodej a odvětví vzdělávání, 
míří nižší mzdy ve srovnání například s 
odvětvím výroby nebo technickými 
povoláními, jimž dominují muži; důrazně 
doporučuje začlenit zásadu stejné odměny 
za rovnocennou práci pro ženy a muže, 
která by mohla být definována takto: 
důrazně doporučuje zahrnout zásadu stejné 
odměny za rovnocennou práci pro ženy 
a muže, kterou lze definovat takto: „Práce 
se považuje za rovnocennou, pokud na 
základě srovnání dvou skupin pracovníků, 
které nebyly vytvořeny svévolným 
způsobem, a s přihlédnutím k faktorům, 
jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba v úzké spolupráci se sociálními 
partnery vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze 

11. bere na vědomí závazek Komise 
předložit do konce roku 2020 závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování; vyzývá Komisi, aby při 
navrhování politik v oblasti trhu práce a 
sociální politiky respektovala zásadu 
subsidiarity zakotvenou ve Smlouvách; 
poukazuje však na to že je třeba dále se 
zabývat otázkou stejné odměny za stejnou 
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definovat takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za 
tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

nebo rovnocennou práci v různých 
profesních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze definovat 
takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za 
tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

11. bere na vědomí závazek Komise 
předložit do konce roku 2020 závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování; poukazuje však na to že je 
třeba dále se zabývat otázkou stejné 
odměny za stejnou nebo rovnocennou práci 
v různých profesních odvětvích; důrazně 
doporučuje zahrnout zásadu stejné odměny 
za rovnocennou práci pro ženy a muže, v 
plném souladu se zásadou subsidiarity, 
pravomocemi členských států v oblasti 
politik pracovního trhu a s ohledem na 
autonomii sociálních partnerů ve všech 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze 
definovat takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“;  poukazuje na to, že 
za tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

11. bere na vědomí závazek Komise 
předložit do konce roku 2020 opatření 
týkající se transparentnosti odměňování; 
poukazuje na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích, prosazovat tuto zásadu a 
podporovat meritokratický systém pro 
srovnatelné pracovní pozice, s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci; považuje za 
důležité podporovat kulturu hodnocení 
pracovních míst a nástroje pro ocenění 
práce, které budou z hlediska pohlaví 
rovnocenné;

Or. it

Pozměňovací návrh 285
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam plné 
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otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze definovat 
takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za 
tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

spolupráce a zapojení sociálních partnerů 
a všech zúčastněných stran; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci mezi ženy a muži v 
různých profesních odvětvích; důrazně 
doporučuje zahrnout zásadu stejné odměny 
za rovnocennou práci pro ženy a muže, 
kterou je třeba definovat; poukazuje na 
užitečnost genderově neutrálních nástrojů 
hodnocení pracovních míst a 
klasifikačních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze definovat 
takto:  „Práce se považuje za rovnocennou, 
pokud na základě srovnání dvou skupin 
pracovníků, které nebyly vytvořeny 
svévolným způsobem, a s přihlédnutím k 
faktorům, jako jsou pracovní podmínky, 
míra odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; domnívá 
se však, že je nezbytné zavést závazná 
opatření na úrovni Unie, aby se překlenul 
rozdíl v odměňování žen a mužů; 
poukazuje však na to že je třeba dále se 
zabývat otázkou stejné odměny za stejnou 
nebo rovnocennou práci v různých 
profesních odvětvích; důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejné odměny za 
rovnocennou práci pro ženy a muže, 
kterou lze definovat takto: „Práce se 
považuje za rovnocennou, pokud na 
základě srovnání dvou skupin pracovníků, 
které nebyly vytvořeny svévolným 
způsobem, a s přihlédnutím k faktorům, 
jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
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nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

Or. it

Pozměňovací návrh 287
Christine Schneider, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje zahrnout 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, kterou lze definovat 
takto: „Práce se považuje za rovnocennou, 
pokud na základě srovnání dvou skupin 
pracovníků, které nebyly vytvořeny 
svévolným způsobem, a s přihlédnutím k 
faktorům, jako jsou pracovní podmínky, 
míra odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 opatření týkající se 
transparentnosti odměňování, přičemž u 
všech opatření je nutno posoudit dopady 
na malé a střední podniky a stanovit 
odpovídající výjimky; poukazuje však na to 
že je třeba dále se zabývat otázkou stejné 
odměny za stejnou nebo rovnocennou práci 
v různých profesních odvětvích; důrazně 
doporučuje zahrnout zásadu stejné odměny 
za rovnocennou práci pro ženy a muže, 
kterou lze definovat takto: „Práce se 
považuje za rovnocennou, pokud na 
základě srovnání dvou skupin pracovníků, 
které nebyly vytvořeny svévolným 
způsobem, a s přihlédnutím k faktorům, 
jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

Or. de

Pozměňovací návrh 288
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Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; poukazuje 
však na to že je třeba dále se zabývat 
otázkou stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci v různých profesních 
odvětvích; důrazně doporučuje začlenit 
zásadu stejné odměny za rovnocennou 
práci pro ženy a muže, která by mohla být 
definována takto: důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejné odměny za 
rovnocennou práci pro ženy a muže, kterou 
lze definovat takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za 
tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

11. obezřetně vítá závazek Komise 
předložit do konce roku 2020 závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování; poukazuje však na to, že 
ačkoli tento problém přetrvává a přispívá 
rovněž k rozdílům ve výši důchodů, musí 
opatření přijatá v tomto ohledu 
zohledňovat zásady subsidiarity a 
proporcionality a neměla by pro 
zaměstnavatele představovat zbytečnou 
zátěž, zejména v odvětví malých a 
středních podniků; důrazně doporučuje 
začlenit zásadu stejné odměny za 
rovnocennou práci pro ženy a muže, která 
by mohla být definována takto: důrazně 
doporučuje zahrnout zásadu stejné odměny 
za rovnocennou práci pro ženy a muže, 
kterou lze definovat takto: „Práce se 
považuje za rovnocennou, pokud na 
základě srovnání dvou skupin pracovníků, 
které nebyly vytvořeny svévolným 
způsobem, a s přihlédnutím k faktorům, 
jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřené pracovníkům a 
fyzické nebo duševní požadavky na práci, 
je provedená práce srovnatelná“; 
poukazuje na to, že za tímto účelem je 
třeba vypracovat genderově neutrální 
nástroje hodnocení pracovních míst a 
klasifikační kritéria;

Or. pl

Pozměňovací návrh 289
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek Komise předložit do 
konce roku 2020 závazná opatření týkající 
se transparentnosti odměňování; 
poukazuje však na to že je třeba dále se 
zabývat otázkou stejné odměny za stejnou 
nebo rovnocennou práci v různých 
profesních odvětvích; důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejné odměny za 
rovnocennou práci pro ženy a muže, kterou 
lze definovat takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za 
tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

11. poukazuje na to že je třeba dále se 
zabývat otázkou stejné odměny za stejnou 
nebo rovnocennou práci v různých 
profesních odvětvích; důrazně doporučuje 
zahrnout zásadu stejné odměny za 
rovnocennou práci pro ženy a muže, kterou 
lze definovat takto: „Práce se považuje za 
rovnocennou, pokud na základě srovnání 
dvou skupin pracovníků, které nebyly 
vytvořeny svévolným způsobem, a s 
přihlédnutím k faktorům, jako jsou 
pracovní podmínky, míra odpovědnosti 
svěřené pracovníkům a fyzické nebo 
duševní požadavky na práci, je provedená 
práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za 
tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení 
pracovních míst a klasifikační kritéria;

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, aby se překlenul rozdíl mezi muži 
a ženami na trhu práce; vítá závazek 
Komise sledovat správné provedení do 
vnitrostátních právních předpisů a zajistit 
plné uplatnění směrnice o rovnováze mezi 
profesní činností a rodinným životem do 
roku 2022; vyzývá Komisi, aby neustále 
sledovala a neváhala postihovat členské 
státy, které nesprávně provádějí právní 
předpisy Unie v oblasti rovnosti žen a 
mužů a pracovních podmínek;
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Or. it

Pozměňovací návrh 291
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že řešení nerovností je 
zcela zásadní; vybízí členské státy, aby 
prosazovaly politiky, které posílí postavení 
práce, zvýší reálné mzdy a zaručí práva, 
prohlásí  nejistotu pracovních míst za 
nezákonnou, vyřeší deregulaci pracovních 
vztahů a pracovní doby a uloží přísná 
omezení pro využívání řešení, jako je 
práce na částečný úvazek a dočasná 
práce; podporuje kolektivní vyjednávání, 
které je prostředkem nejen k tomu, aby se 
zkvalitnily pracovní podmínky, ale také 
vyřešily nerovnosti mezi muži a ženami;

Or. pt

Pozměňovací návrh 292
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. znovu připomíná, že je nutné se v 
různých fázích procesu evropského 
semestru více zaměřit na rovnost žen a 
mužů, a vyzývá k zavedení pilíře rovnosti 
žen a mužů a zastřešujícího cíle v oblasti 
rovnosti žen a mužů v návaznosti na 
strategii Evropa 2020; naléhavě žádá, aby 
byly do specifických výzev pro jednotlivé 
země stanovených ve srovnávacím 
přehledu sociálních ukazatelů začleněny 
jasně dané ukazatele rovnosti žen a mužů 
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a aby byly vypracovány statistické metody 
a analýzy pro monitorování pokroku v 
oblasti rovnosti žen a mužů z 
intersekcionálního hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že 70 % celosvětové 
pracovní síly v oblasti zdravotnictví a 
sociální péče tvoří ženy, které často 
dostávají pouze minimální mzdu a mají 
nejisté pracovní podmínky, a žádá, aby se 
zvýšily mzdy a zlepšily pracovní podmínky 
v odvětvích, v nichž silně převládají ženy, 
jako je pečovatelství, zdravotnictví a 
maloobchodní prodej, a aby byly 
odstraněny rozdíly v odměňování a 
důchodech žen a mužů a segregace 
pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že rovné příležitosti a 
vyšší účast žen na pracovním trhu mohou 
přinést více pracovních míst, 
hospodářskou prosperitu a 
konkurenceschopnost v Evropě; vyzývá 
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Komisi a členské státy, aby stanovily cíle 
snížení počtu nejistých pracovních míst a 
omezení nedobrovolné práce na částečný 
úvazek s cílem zlepšit situaci žen na trhu 
práce; zdůrazňuje, že práce na plný 
úvazek by měla být normou;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby urychleně 
provedly směrnici o sladění pracovního a 
soukromého života do svých právních 
předpisů a provedly ji s cílem zajistit 
spravedlivé rozdělení pracovního a 
rodinného života, a vyzývá je, aby 
překročily rámec minimálních norem 
stanovený ve směrnici; vyzývá Komisi, aby 
sledovala její plné provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. požaduje dostupné a kvalitní 
služby v oblasti péče o děti a osoby závislé 
na pomoci jiné osoby, které by zejména 
ženám umožnily návrat do zaměstnání a 
rovněž by usnadnily slaďování 
pracovního a soukromého života;
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Or. es

Pozměňovací návrh 297
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podporovala, 
povzbuzovala, usnadňovala a propagovala 
přístup žen ve venkovských a okrajových 
oblastech na trh práce a aby ženám 
zajistila rovné příležitosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 298
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly další kroky v boji proti 
diskriminaci žen na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá EU a její členské státy, aby 
dále chránily matky a otce, a to i 
prodloužením doby dovolené, a to s 
ohledem na doporučení Světové 
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zdravotnické organizace, aby byly děti 
během prvních šesti měsíců svého života 
výhradně kojeny, a aby zajistily, že tito 
rodiče budou dostávat 100 % mzdy a 
nebude jim snížena; požaduje, aby bylo po 
ukončení mateřské dovolené zajištěno 
právo na zkrácení pracovní doby, aby 
mohly matky kojit své děti do věku 
alespoň dvou let, a aby byla přijata 
praktická opatření k zajištění této ochrany 
spolu s investicemi do vytvoření bezplatné 
veřejné sítě služeb péče o děti a jejich 
vzdělávání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 300
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že rozdíly v 
odměňování žen a mužů v odvětví médií 
jsou vysoké a že novinářky jsou častěji než 
muži vystaveny obtěžování, násilí, sexismu 
a diskriminaci; připomíná druhou 
kapitolu evropského pilíře sociálních práv 
o spravedlivých pracovních podmínkách; 
vyzývá proto členské státy, aby chránily 
právo všech pracovníků v odvětví médií na 
spravedlivé a bezpečné pracovní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. domnívá se, že je třeba zvýšit účast 
žen ve všech odvětvích činnosti; domnívá 
se, že investice do veřejných služeb a 
sociálních funkcí států jsou prostředkem, 
jak zajistit rovný přístup ke zdravotní péči, 
vzdělání, kultuře, sociálnímu zabezpečení 
a spravedlnosti; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby přijaly konkrétní sociální 
opatření k řešení rizika sociálního 
vyloučení a chudoby, zejména pokud jde o 
přístup k bydlení, dopravě a energii za 
dostupné ceny;

Or. pt

Pozměňovací návrh 302
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vybízí členské státy, aby na základě 
sdílení osvědčených postupů zavedly ve 
prospěch žen i mužů započitatelnou dobu 
péče s cílem kompenzovat přerušení 
zaměstnání za účelem poskytování 
neformální péče rodinným příslušníkům a 
dobu formálního volna za účelem péče, 
jako je mateřská, otcovská a rodičovská 
dovolená, a aby je spravedlivě započítaly 
do důchodových nároků; domnívá se, že 
tato započitatelná doba by měla být 
poskytována na krátkou dobu, aby 
nedocházelo k dalšímu zakořeňování 
stereotypů a nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
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Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření s cílem zajistit migrantkám a 
uprchlicím přístup ke zdravotní péči, 
zaměstnání, stravovacím a informačním 
službám a zmírnit rizika ochrany, zejména 
násilí mezi muži a ženami a obchodování 
se ženami;

Or. pt

Pozměňovací návrh 304
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. vybízí členské státy, aby přijaly 
rozhodná opatření k postihu podniků, 
které nedodržují pracovněprávní předpisy 
a uplatňují diskriminaci mezi muži a 
ženami; dále se domnívá, že při 
přidělování finančních prostředků EU by 
se měla uplatňovat podmíněnost vůči 
podnikům, které dodržují vysoké pracovní 
standardy a nediskriminují ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 305
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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11f. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly zvláštní opatření k boji proti riziku 
chudoby ve stáří a po odchodu do 
důchodu, ke zvýšení důchodů a sociálních 
dávek; je toho názoru, že je třeba 
překonat příjmovou nerovnost mezi muži 
a ženami v důchodu, což vyžaduje zvýšení 
důchodů a zachování a posílení 
veřejných, univerzálních a solidárních 
systémů sociálního zabezpečení, které 
zajistí jejich přerozdělování a zajištění 
spravedlivého a důstojného příjmu po 
skončení pracovního života, a zaručení 
udržitelnosti veřejných systémů sociálního 
zabezpečení vytvářením pracovních míst s 
patřičnými právy a zlepšováním mezd;

Or. pt

Pozměňovací návrh 306
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 11 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11g. vyzývá členské státy, aby přijaly 
praktická opatření k zajištění rovného 
přístupu žen k práci s patřičnými právy a 
důstojnými mzdami; domnívá se, že pro 
zvrácení a překonání nerovnosti a řešení 
diskriminace žen je rozhodujícím 
faktorem kolektivní vyjednávání a že 
zásada stejné odměny za stejnou práci 
musí být zakotvena v právních předpisech 
a životě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 307
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 308
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby i nadále spolupracovala s 
členskými státy a současným i 
nadcházejícím předsednictvím EU s cílem 
urychleně odblokovat patovou situaci v 
Radě a přijmout navrhovanou směrnici o 
ženách v řídících a dozorčích orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Alice Kuhnke
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech a spolu s členskými 
státy vypracovala strategii pro smysluplné 
zastoupení žen z různého prostředí v 
rozhodovacích rolích, a to i ve všech 
orgánech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby 
podporovala úlohu žen v rozhodovacích 
pracovních pozicích zdůrazněním 
hospodářských a společenských výhod a 
sdílením osvědčených postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů, jako jsou 
veřejné indexy výkonnosti společností v 
otázce rovnosti, s cílem překonat patovou 
situaci, v níž se nachází směrnice o 
zastoupení žen v řídících a dozorčích 
orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby 
vytvořila pobídky pro zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 313
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
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ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

ekonomických rozhodovacích pozicích při 
dodržení zásad zásluh a váženosti 
spojených s danou pozicí zdůrazněním 
hospodářských a společenských výhod 
takového přístupu a sdílením osvědčených 
postupů;

Or. es

Pozměňovací návrh 316
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů s cílem 
překonat patovou situaci, v níž se nachází 
směrnice o zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se 
zasazovala za zvýšení počtu žen v 
ekonomických rozhodovacích pozicích 
zdůrazněním hospodářských a 
společenských výhod takového přístupu a 
sdílením osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
podnikání žen a přístup k půjčkám a 
kapitálovému financování prostřednictvím 
fondů z programů EU; zdůrazňuje, že je 
třeba zvýšit povědomí o stávajících a 
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budoucích možnostech financování EU 
pro ženy a dívky – podnikatelky;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 319
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Predrag Fred 
Matić, Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor;

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a vyzývá k zavedení 
závazné kvóty a zdůrazňuje, že v tomto 
ohledu musí sloužit jako vzor; dále vítá 
oznámení Evropské komise jít příkladem, 
pokud jde o vedoucí pozice, a vyzývá k 
vypracování strategií, které zaručí 
smysluplné zastoupení žen z různých 
prostředí v rozhodovacích funkcích v 
Evropské komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor;

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor; 
vyzývá členské státy, aby ve svých 
volebních systémech zavedly závazné 
kvóty s cílem zajistit rovné zastoupení žen 
a mužů v evropských i vnitrostátních 
parlamentech;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor;

13. vítá podporu rovného zastoupení 
žen a mužů ve volených orgánech, jako je 
Evropský parlament, a zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu musí sloužit jako vzor; bere 
na vědomí úsilí vynaložené v tomto smyslu 
pro složení současné Evropské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že filmový průmysl je 
jedním z největších segmentů kulturních a 
tvůrčích odvětví se značnou kulturní, 
sociální a ekonomickou váhou a že film je 
mocným médiem, který odráží i formuje 
společnost a kulturu; vyjadřuje politování 
nad tím, že ženy jsou na klíčových 
kreativních pozicích ve filmovém 
průmyslu v celé Evropě, včetně režie, 
výrazně nedostatečně zastoupeny, i když 
téměř stejný počet žen a mužů absolvuje 
filmové školy; doporučuje proto, aby 
členské státy věnovaly náležitou pozornost 
procesům, které vedou k nerovnostem v 
rámci celého odvětví, a tím dále přispívají 
k nerovnému postavení žen, dívek a osob 
LGBTIQ, a vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly a prováděly politiky k 
odstranění přetrvávajících nerovností v 
rámci celého audiovizuálního odvětví s 
cílem zabránit dalšímu úbytku příležitostí 
pro ženy a dívky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 324
Christine Schneider, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá k tomu, aby ženy mohly 
uskutečňovat své životní plány i na 
venkově, a upozorňuje, že k tomu 
potřebují nezbytnou úroveň infrastruktury 
a že je třeba otevřít nové obchodní oblasti, 
usnadnit návrat do zaměstnání a 
podporovat spolupráci mezi širokou 
škálou partnerů s cílem vytvářet 
příležitosti příjmů a zaměstnání pro ženy 
ve venkovských oblastech blízko místa, 
kde žijí, a posilovat sociální soudržnost na 
vesnicích;

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. stejná odměna se musí opírat o 
meritokratická kritéria, bez diskriminace 
na základě pohlaví, musí být podporována 
prostřednictvím mechanismů pobídek a 
odměn, které podporují začlenění žen na 
trh práce, aniž by uvalily sankce a 
závazná opatření na společnosti a 
zaměstnavatele, čímž by způsobily novou 
zátěž a náklady v soukromém sektoru;

Or. it

Pozměňovací návrh 326
Jadwiga Wiśniewska
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. uznává úsilí a přínos žen pro 
rodiny a domácnosti, které jsou důležitým 
prvkem sociální stability a přenosu 
kultury; vyzývá k přijetí opatření k 
překonání negativních stereotypů o 
ženách, které pracují v domácnosti, a ke 
zvýšení jejich sociálního a ekonomického 
uznání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 327
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13aa. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
své úsilí o předložení konkrétních 
opatření a zvláštních fondů pro boj proti 
feminizaci chudoby a nejisté práce, se 
zvláštním důrazem na ženy, které se 
potýkají s řadou forem diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly a rozvíjely politiky v rámci 
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divadelního odvětví, které budou 
respektovat hodnotu rovných příležitostí a 
rovnosti žen a mužů ve všech činnostech, 
s důrazem na snížení negativních dopadů 
dlouhodobých rozdílů a nerovností, jako 
je rozdíl mezi muži a ženami v hudebním 
odvětví, kde je ve všech regionech 
přibližně 70 % mužů a 30 % žen a v 
Evropě ženy, které představují 20 % 
registrovaných skladatelů a textařů, v 
průměru vydělávají o 30 % méně než 
muži, kteří pracují v tomto odvětví, jsou 
autorkami pouze 2,3 % klasických děl 
uváděných na koncertech a vlastní pouze 
15 % nahrávacích společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred 
Matić

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly a rozvíjely politiky v oblasti 
sportu s cílem bojovat proti obzvláště 
vysoké diskriminaci z hlediska mezd a 
odměn a násilí páchanému na ženách a 
dívkách ve sportu a aby rovněž zajistily, že 
do zastoupení sdělovacích prostředků v 
oblasti sportu a na rozhodovací pozice 
sportovních organizací bude zapojeno více 
žen (sportovkyně, manažerky atd.); vyzývá 
Evropskou komisi, aby aspekt sportu 
začlenila do plánované kampaně proti 
genderovým stereotypům;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
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Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a upozorňuje na riziko posilování 
tohoto stavu a reprodukce stereotypů a 
genderové předpojatosti prostřednictvím 
programování umělé inteligence a dalších 
programů; žádá, aby se technologie a 
umělá inteligence transformovaly na 
nástroje sloužící k vymýcení genderových 
stereotypů a umožňující dívkám a ženám 
studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a IKT a setrvat na této profesní 
dráze;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 331
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, 
Predrag Fred Matić

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a upozorňuje na riziko posilování 
tohoto stavu a reprodukce stereotypů a 
genderové předpojatosti prostřednictvím 
programování umělé inteligence a dalších 
programů; žádá, aby se technologie a 
umělá inteligence transformovaly na 
nástroje sloužící k vymýcení genderových 
stereotypů a umožňující dívkám a ženám 
studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a IKT a setrvat na této profesní 

14. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a upozorňuje na riziko posilování 
tohoto stavu a reprodukce stereotypů a 
genderové předpojatosti prostřednictvím 
programování umělé inteligence a dalších 
programů; zdůrazňuje možné negativní 
dopady digitalizace na ženy a dívky a 
vyzývá k začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů do všech evropských digitálních 
politik; žádá, aby se technologie a umělá 
inteligence transformovaly na nástroje 
sloužící k vymýcení genderových 
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dráze; stereotypů a umožňující dívkám a ženám 
studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a IKT a setrvat na této profesní 
dráze;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a upozorňuje na riziko posilování 
tohoto stavu a reprodukce stereotypů a 
genderové předpojatosti prostřednictvím 
programování umělé inteligence a dalších 
programů; žádá, aby se technologie a 
umělá inteligence transformovaly na 
nástroje sloužící k vymýcení genderových 
stereotypů a umožňující dívkám a ženám 
studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a IKT a setrvat na této profesní 
dráze;

14. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen v 
odvětvích digitální ekonomiky, umělé 
inteligence, IKT a STEM a upozorňuje na 
riziko posilování tohoto stavu a reprodukce 
stereotypů a genderové předpojatosti 
prostřednictvím programování umělé 
inteligence a dalších programů; žádá 
Komisi, aby navrhla konkrétní opatření 
pro transformaci technologií a umělé 
inteligence na nástroje sloužící k vymýcení 
genderových stereotypů a umožňující 
dívkám a ženám studovat obory přírodních 
věd, technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a IKT a setrvat na této profesní 
dráze;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad 14. vyjadřuje politování nad 
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nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a upozorňuje na riziko posilování 
tohoto stavu a reprodukce stereotypů a 
genderové předpojatosti prostřednictvím 
programování umělé inteligence a dalších 
programů; žádá, aby se technologie a 
umělá inteligence transformovaly na 
nástroje sloužící k vymýcení genderových 
stereotypů a umožňující dívkám a ženám 
studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a  IKT a setrvat na této profesní 
dráze;

nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a žádá, aby byly technologie a umělá 
inteligence nástroji na podporu 
jednotlivce zachováním ústřední role 
jednotlivce a lidského faktoru a podporou 
dívek a žen, pokud jde o studium oborů 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky (STEM) a IKT a setrvání na 
profesní dráze;

Or. it

Pozměňovací návrh 334
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zastoupením žen v odvětví 
IKT a upozorňuje na riziko posilování 
tohoto stavu a reprodukce stereotypů a 
genderové předpojatosti prostřednictvím 
programování umělé inteligence a dalších 
programů; žádá, aby se technologie a 
umělá inteligence transformovaly na 
nástroje sloužící k vymýcení genderových 
stereotypů a umožňující dívkám a ženám 
studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a IKT a setrvat na této profesní 
dráze;

14. vítá pozvolné zvyšování zastoupení 
žen v odvětví IKT a upozorňuje, že je 
důležité od útlého věku podporovat 
zlepšení digitálních kompetencí, zejména 
v odvětvích přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky (STEM) a IKT, 
přičemž je třeba zviditelnit jejich kariérní 
možnosti, zejména mezi ženami, aby k nim 
přihlížely při volbě své profesní dráhy;

Or. es

Pozměňovací návrh 335
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá skutečnost, že byl uznán dopad 
digitální transformace na ženy a dívky, a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila 
přijetí konkrétních opatření pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do provádění strategie pro jednotný trh a 
digitální agendy a zajistila jasné propojení 
mezi závazky týkajícími se ukončení 
stereotypů a komplexními opatřeními, jež 
zajistí ekonomickou nezávislost žen při 
vytváření digitálního trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Christine Schneider, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. požaduje, aby byly dále 
strukturálně bourány tradiční modely 
a genderově specifické atributy povolání a 
činností s cílem urychlit společenskou 
přeměnu směřující k překonání 
přetrvávajících předsudků a genderových 
stereotypů, a zdůrazňuje v této souvislosti, 
že je důležité zvyšovat v této oblasti 
povědomí všech studentů a účastníků 
přípravy na povolání;

Or. de

Pozměňovací návrh 337
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, 
Rovana Plumb
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam přístupu a 
rozvoje digitálních dovedností pro starší 
ženy, ženy ve venkovských oblastech a 
ženy a dívky na znevýhodněných pozicích 
s omezeným přístupem k novým 
technologiím, aby mohly zůstat propojeny 
s aktivním životem a usnadnilo se jejich 
udržování kontaktů s přáteli a 
příbuznými;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila přijetí konkrétních opatření pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
při provádění strategie pro jednotný trh a 
digitální agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14b. vítá závazek Komise využívat 
program Horizont Evropa k poskytnutí 
poznatků a řešení případných 
genderových předsudků v oblasti umělé 
inteligence; žádá však, aby byly veškeré 
možné finanční prostředky využity na 
podporu projektů, které motivují dívky a 
ženy ke zlepšení jejich digitálních 
dovedností a seznámení s obory 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky (STEM);

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Začleňování genderového hlediska do 
všech politik EU a financování politik v 
oblasti rovnosti žen a mužů

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 341
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává přínos a zásadní úlohu žen 
při výchově dětí, zejména nezletilých, 
uznáním úlohy matek, které se rozhodnou 
věnovat blahu a ochraně rodiny;

Or. it
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Pozměňovací návrh 342
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost; zdůrazňuje 
význam transparentnosti a zapojení 
organizací pro práva žen a organizací 
občanské společnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost 
přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost; zdůrazňuje 
význam transparentnosti a zapojení 
organizací pro práva žen a organizací 
občanské společnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost 
přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 344
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost; zdůrazňuje 
význam transparentnosti a zapojení 
organizací pro práva žen a organizací 
občanské společnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost 
přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost a vyzývá tuto 
pracovní skupinu, aby pravidelně 
informovala výbor FEMM o své činnosti; 
zdůrazňuje význam transparentnosti a 
zapojení organizací pro práva žen 
a organizací občanské společnosti; 
požaduje, aby byli členové pracovní 
skupiny náležitě vyškoleni a vybaveni 
potřebnými zdroji; naléhavě žádá Komisi, 
aby přijala ustanovení, která stanoví pro 
generální ředitelství povinnost přihlížet k 
příspěvkům uvedené pracovní skupiny, a 
aby připravila školení pro všechny 
zaměstnance a postupy sledování a 
hodnocení zohledňující vstřícnost vůči 
rovnosti žen a mužů u procesů a výsledků 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Maria Noichl, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost; zdůrazňuje 

15. připomíná význam začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů jakožto 
systematického přístupu k dosažení 
rovnosti žen a mužů, a zdůrazňuje proto, 
že je důležité, aby bylo součástí jakéhokoli 
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význam transparentnosti a zapojení 
organizací pro práva žen a organizací 
občanské společnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost 
přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

řešení veškerých problémů, s nimiž se EU 
a její členské státy potýkají, jako je 
současná pandemie COVID-19 a její 
dopad; vítá proto nově vytvořenou 
pracovní skupinu Komise pro rovnost; 
zdůrazňuje význam transparentnosti a 
zapojení organizací pro práva žen 
a organizací občanské společnosti z 
různých prostředí; naléhavě žádá Komisi, 
aby přijala ustanovení, která stanoví pro 
generální ředitelství povinnost přihlížet k 
příspěvkům uvedené pracovní skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost; zdůrazňuje 
význam transparentnosti a zapojení 
organizací pro práva žen a organizací 
občanské společnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost 
přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

15. vítá proto nově vytvořenou 
pracovní skupinu Komise pro rovnost; 
zdůrazňuje význam transparentnosti a 
zapojení organizací pro práva žen 
a organizací občanské společnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 347
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná význam začleňování 
genderového hlediska jako systematického 
přístupu k dosažení rovnosti žen a mužů; 
vítá proto nově vytvořenou pracovní 
skupinu Komise pro rovnost; zdůrazňuje 
význam transparentnosti a zapojení 
organizací pro práva žen a organizací 
občanské společnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost 
přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

15. zdůrazňuje význam 
transparentnosti a zapojení žen a 
občanské společnosti; bere na vědomí 
nově vytvořenou pracovní skupinu Komise 
a vyzývá ji, aby Parlamentu podávala 
zprávy o činnosti a dosažených výsledcích; 
zdůrazňuje význam transparentnosti a 
zapojení organizací pro práva žen 
a organizací v občanské společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 348
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, Parlament a Radu, 
aby prostřednictvím strategických plánů 
společné zemědělské politiky 
financovaných z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) a 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) vytvořily 
tematický podprogram pro ženy ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
tento podprogram by měl usilovat o 
podporu zaměstnanosti žen a podnikání 
žen s využitím příležitostí spojených s 
agroturistikou a rozvojem digitálních 
vesnic, měl by zlepšovat přístup žen k 
půdě, úvěrovým a finančním nástrojům a 
jejich dovednosti a výkonnost 
prostřednictvím vzdělávání, odborné 
přípravy a poradenských služeb, větší 
účasti v místních akčních skupinách a 
rozvoje místních partnerství v rámci 
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programu Leader; vyzývá v této souvislosti 
k vyčlenění finančních prostředků EU na 
lepší životní a pracovní podmínky ve 
venkovských oblastech, včetně lepšího 
přístupu ke službám a rozvoje 
infrastruktury, se zvláštním zaměřením na 
přístup k širokému širokopásmovému 
internetu, jakož i na podporu 
podnikatelských iniciativ a přístupu k 
úvěrům, čímž se posílí postavení žen ve 
venkovských oblastech; vyzývá členské 
státy, aby si vyměňovaly osvědčené 
postupy týkající se zaměstnaneckého 
statusu pro vypomáhající manželky v 
zemědělství a vyřešily tak otázku práv žen 
na sociální zabezpečení, včetně mateřské 
dovolené nebo nároku na důchod, a žádá 
Komisi, aby v tomto ohledu vypracovala 
pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že mají-li být 
rozpočtové zdroje EU zohledněny při 
provádění strategií členských států v 
oblasti rovnosti, je třeba výrazně posílit 
víceletý finanční rámec 2021–2027, a to 
zejména jeho úlohu přerozdělování 
bohatství prostřednictvím podpory určené 
na další skutečné hospodářské a sociální 
sbližování mezi členskými státy – 
strukturální a investiční fondy a Fond 
soudržnosti – a podporu produktivních 
odvětví a zaměstnanosti s patřičnými 
právy, a to tím, že členským státům budou 
poskytnuty dotace (a nikoli úvěry);

Or. pt
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Pozměňovací návrh 350
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zintenzivnila úsilí o uplatňování 
genderového rozpočtování jako nedílnou 
součást rozpočtového procesu ve všech 
jeho fázích a rozpočtových položkách; vítá 
závazek Komise zlepšit sledování výdajů 
na rovnost žen a mužů a vyzývá k 
přidělení nezávislé rozpočtové položky pro 
každé cílené opatření a náležité ukazatele, 
posouzení dopadů a zvláštní metodiku; 
žádá Komisi, aby do revidovaného návrhu 
příštího VFR zahrnula doložku o 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá záměr Komise zavést v roce 
2020 nová opatření na podporu 
začínajících podniků a inovativních 
malých a středních podniků řízených 
ženami a posílit rovnost žen a mužů v 
rámci programu Horizont Evropa; 
zdůrazňuje, že požadavek plánů na 
rovnost žen a mužů od žadatelů je 
zásadním nástrojem pro dosažení pokroku 
v této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje důležitou práci 
Evropského institutu pro rovnost žen a 
mužů (EIGE) pro dosažení rovnosti žen a 
mužů a zdůrazňuje, že je zapotřebí jeho 
průběžné a odpovídající financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, aby přijala zvláštní 
přístup pro matky samoživitelky, neboť 
matky samoživitelky jsou obzvláště 
zranitelné, protože často vydělávají méně 
než muži a když se stanou rodiči, s větší 
pravděpodobností opouští trh práce; 
vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu posílila 
prosazování stávajících právních nástrojů 
pro přeshraniční vymáhání výživného a 
zvýšení povědomí veřejnosti o jejich 
dostupnosti; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
úzce spolupracovala s členskými státy na 
zjišťování praktických problémů 
spojených s vymáháním výživného v 
přeshraničních případech a aby vyvinula 
nástroje k účinnému vymáhání platebních 
povinností;
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Or. en


