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Pozměňovací návrh 354
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 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. připomíná, že pohlaví má 
významné důsledky pro veřejné zdraví, 
prevenci, diagnostiku a léčbu 
onemocnění, neboť biologické i sociální 
vlivy mají pro zdraví zásadní význam, a 
zdůrazňuje, že investice do výzkumu 
rozdílů mezi ženami a muži, pokud jde o 
jejich zdraví, by měly být podporovány 
prostřednictvím programu Horizont 
Evropa s cílem podpořit systémy zdravotní 
péče, které reagují na potřeby žen i mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. opakuje, že je třeba uplatňovat 
podmíněnost při přidělování finančních 
prostředků EU společnostem, které 
nesplňují vysoké pracovní standardy a 
diskriminují ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 356
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. zdůrazňuje, že reakce na epidemii 
způsobenou onemocněním COVID-19 by 
mohla být využita k vytvoření dodatečných 
rozpočtových zdrojů, které by členské státy 
mohly mobilizovat na podporu obětí 
násilí; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
ženám poskytly větší pracovní a sociální 
ochranu, a to i prostřednictvím pevného 
závazku řešit nejistotu, nízké mzdy a 
neregulovanou pracovní dobu a 
prostřednictvím podpory pro 
nezaměstnané nebo ekonomicky a 
sociálně zranitelné ženy; zastává názor, že 
veškeré investice financované z 
prostředků EU do opatření zaměřených 
na řešení epidemie způsobené 
onemocněním COVID-19 a jejích 
důsledků, které zhoršily stávající 
hospodářské a sociální problémy, mohou 
být financovány ve výši 100 %;

Or. pt

Pozměňovací návrh 357
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. uznává, že je zapotřebí nová a 
zlepšená vzdělávací a sociální 
infrastruktura pro děti, mladé lidi a starší 
osoby, včetně větších (a lepších) 
příležitostí pro přístup ke vzdělávání a 
odstranění diskriminace, a to 
prostřednictvím zvláštních opatření; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vytvořily podmínky pro vymýcení a 
odstranění strukturálních příčin chudoby 
a sociálního vyloučení, podporovaly 
přístup k různým druhům sociálních 
opatření pro děti, mladé lidi, dospělé, 
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starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením a další sociální skupiny a 
snažily se zajistit veřejnou reakci tam, kde 
chybí, zajistily lepší podmínky bydlení a 
možnosti mobility a přijaly opatření v 
oblastech, které určují sociální začlenění, 
jako jsou rodinné prostředí, městské 
prostory, vzdělávání a podpora zdraví, 
volný čas a volnočasové prostory a přístup 
ke kultuře, sportu, informacím a 
znalostem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 358
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, 
odborné znalosti v oblasti rovnosti žen a 
mužů a důsledná politická opatření na 
podporu rovné účasti žen v rozhodovacích 
orgánech a na vnitrostátní a místní úrovni 
politiky v oblasti klimatu a aby byly ženy a 
dívky uznávány a podporovány jako 
aktérky změn;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 359
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 
důsledná politická opatření na podporu 
rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech 
a na vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako aktérky 
změn;

16. je hluboce znepokojen skutečností, 
že Zelená dohoda a související iniciativy 
neobsahují hledisko rovnosti žen a mužů 
ani žádný odkaz na rovnost žen a mužů; 
naléhavě žádá, aby bylo hledisko rovnosti 
žen a mužů začleněno do politik EU v 
oblasti životního prostředí a klimatu, jako 
je Zelená dohoda, a aby byly všechny tyto 
politiky informovány prostřednictvím 
posouzení dopadu na rovnost žen a mužů 
s cílem zajistit, že budou řešeny stávající 
nerovnosti mezi ženami a muži a další 
formy sociálního vyloučení; vyzývá 
Komisi, aby posílila finanční a 
institucionální podporu, podporovala 
genderová opatření v oblasti klimatu a 
zavedla důsledná politická opatření na 
podporu rovné účasti žen v rozhodovacích 
orgánech a na vnitrostátní a místní úrovni 
politiky v oblasti klimatu a aby byly ženy a 
dívky uznávány a podporovány jako 
aktérky změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 
důsledná politická opatření na podporu 
rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech 
a na vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako aktérky 
změn;

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 
důsledná politická opatření na podporu 
rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech 
a na vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako aktérky 
změn; žádá evropské subjekty, aby se 
otázkou klimatu zabývaly se vší vážností a 
aby se vyhnuly využívání medializovaných 
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osob, zejména nezletilých, jejichž 
nezávislost jednání a důvěryhodnost 
vyvolávají z toho titulu pochyby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 361
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 
důsledná politická opatření na podporu 
rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech 
a na vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako aktérky 
změn;

16. naléhavě žádá, aby byla zajištěna 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 
důsledná politická opatření v oblasti 
životního prostředí s cílem podpořit 
rovnou účast žen v rozhodovacích 
orgánech a na vnitrostátní a místní úrovni 
politiky v oblasti klimatu a aby byly ženy a 
dívky uznávány a podporovány jako 
aktérky změn;

Or. pl

Pozměňovací návrh 362
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byly finanční 
a institucionální podpora, odborné znalosti 
v oblasti rovnosti žen a mužů a důsledná 
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důsledná politická opatření na podporu 
rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech 
a na vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako aktérky 
změn;

politická opatření na podporu rovné účasti 
žen v rozhodovacích orgánech a na 
vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu zásadní pro dosažení 
dlouhodobé spravedlnosti a aby byly ženy 
a dívky uznávány a podporovány jako 
aktérky změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleněno do politik 
EU v oblasti životního prostředí a klimatu, 
jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena 
finanční a institucionální podpora, odborné 
znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a 
důsledná politická opatření na podporu 
rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech 
a na vnitrostátní a místní úrovni politiky v 
oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako aktérky 
změn;

16. naléhavě žádá, aby byla v 
politikách EU v oblasti životního prostředí 
chráněna práva žen a jejich úloha, aby 
byla zaručena finanční a institucionální 
podpora a důsledná politická opatření na 
podporu rovné účasti žen v rozhodovacích 
orgánech a ve vnitrostátních a místních 
orgánech a aby byly ženy a dívky 
uznávány a podporovány jako činitelky 
změn, na stejné úrovni jako muži;

Or. it

Pozměňovací návrh 364
Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je důležité zabývat 
se aspekty rovnosti žen a mužů 
souvisejícími s budoucím světem práce, 
včetně ekologizace a digitalizace 
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hospodářství; vyjadřuje politování nad 
slabou provázaností mezi novou strategií 
EU pro rovnost žen a mužů a Zelenou 
dohodou pro Evropu; vyzývá Komisi, aby 
ve svých nadcházejících návrzích posílila 
vazbu mezi politikami v oblasti změny 
klimatu a rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla plán pro splnění závazků 
obnoveného akčního plánu pro rovnost 
žen a mužů, který byl dohodnut na 
konferenci COP25, a určila stálé 
kontaktní místo EU pro rovnost žen a 
mužů a změnu klimatu s dostatečnými 
rozpočtovými zdroji, aby bylo možné 
provádět a sledovat opatření v oblasti 
klimatu zodpovědná z hlediska rovnosti 
žen a mužů v EU i ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je třeba navýšit 
zdroje pro programy EU určené na 
podporu rovnosti žen a mužů a práv žen v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR), 
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zejména na fond pro obnovu, aby bylo 
možné reagovat na prohloubení 
stávajících nerovností během 
koronavirové krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Rovana Plumb, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že každé nové 
opatření, mechanismus nebo strategie by 
měly podléhat posouzení dopadů na 
rovnost žen a mužů a začlenění rozpočtu 
zohledňujícího rovnost žen a mužů do 
fondů souvisejících s klimatem, což zajistí, 
aby rozhodnutí o financování 
neprohlubovala nerovnosti a aby 
zahrnovala hledisko žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby při utváření 
nejnovějších evropských politik a strategií, 
které přispějí ke zvýšení hospodářské 
nezávislosti žen a snížení nerovností v této 
oblasti v dlouhodobém horizontu, 
zohlednila rovnost žen a mužů a hledisko 
životního cyklu;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 369
Rovana Plumb, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření s cílem zajistit, 
že ženy budou moci využívat příležitostí, 
které přináší ekologická transformace; 
zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů by 
měla být začleňována do politik 
zaměstnanosti souvisejících s udržitelností 
a spravedlivým přechodem, aby byly 
prováděny politiky, které umožní náležitou 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, a aby byla zajištěna stejná 
odměna, důstojný příjem, osobní rozvoj a 
odpovídající sociální ochrana; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby projekty financované v 
rámci programů v oblasti životního 
prostředí a přístup k investicím na 
opatření v oblasti klimatu zahrnovaly 
hledisko rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje význam zohledňování 
rovnosti žen a mužů při sestavování 
rozpočtu ve všech fázích rozpočtového 
procesu a ve všech rozpočtových 
položkách jakožto účinného nástroje na 
podporu rovnosti žen a mužů a nutnosti 
prosazovat výdaje na rovnost žen a mužů s 
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nezávislými rozpočtovými položkami pro 
cílená opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné 
dopady; zdůrazňuje, že zásadní význam 
pro dosažení daňové spravedlnosti pro 
ženy má individuální zdanění;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 372
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti pro ženy má 
individuální zdanění;

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti pro ženy má 
individuální zdanění; zdůrazňuje negativní 
důsledky chybějících opatření na podporu 
zaměstnanosti žen a jejich ekonomické 
nezávislosti a upozorňuje na růst rozdílů 
ve výši důchodů pobíraných ženami a 
muži v důsledku společného zdanění; 
zdůrazňuje, že daňové systémy by již 
neměly být založeny na předpokladu, že 
domácnosti shromažďují a sdílejí své 
finanční prostředky rovným dílem; 
zdůrazňuje dopad „menstruační chudoby“ 
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na mnoho evropských žen v důsledku 
nákladných menstruačních hygienických 
výrobků a vysoké míry jejich zdanění v 
mnoha členských státech, a naléhavě 
proto vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby přijaly opatření proti této  
nepřímé daňové diskriminaci a 
„menstruační chudobě“;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti pro ženy 
má individuální zdanění;

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
konstatuje, že daňová politika založená na 
rovné dani s jediným odpočtem daně by 
mohla absorbovat všechny odpočty daní a 
měla by pro rodiny a daňové poplatníky 
převážně pozitivní ekonomické dopady, 
pokud jde o domácí hospodaření a 
výchovu dětí;

Or. it

Pozměňovací návrh 374
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti pro ženy 
má individuální zdanění;

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že individuální zdanění může 
mít pozitivní dopad v tom, že pomůže 
rodičům, obzvláště matkám, zajistit plnění 
jejich úkolů v oblasti výchovy v rámci 
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rodiny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 375
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti pro ženy 
má individuální zdanění;

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
vítá závazek Komise vypracovat pokyny 
pro členské státy ohledně možného 
dopadu vnitrostátních systémů daní a 
dávek na finanční pobídky, které motivují 
druhou výdělečně činnou osobu v 
domácnosti k nástupu do zaměstnání, 
nebo ji od něj odrazují;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti pro ženy 
má individuální zdanění;

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné dopady;

Or. pt

Pozměňovací návrh 377
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Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde 
Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že daňová politika má 
na různé typy domácností rozdílné 
dopady; zdůrazňuje, že zásadní význam 
pro dosažení daňové spravedlnosti pro 
ženy má individuální zdanění;

17. konstatuje, že daňová politika by 
měla být optimalizována s cílem posílit 
pobídky pro účast žen na trhu práce; 
zdůrazňuje, že zásadní význam pro 
dosažení daňové spravedlnosti má 
individuální zdanění;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby využily sport k dosažení 
rovnosti žen a mužů a posílení postavení 
žen obecně, vzhledem k tomu, že sport 
může hrát významnou a 
nezpochybnitelnou úlohu, aby pomáhaly 
ženám a dívkám překonávat genderové 
stereotypy, budovat důvěru a posilovat 
jejich vůdčí dovednosti, zajistily bezpečné 
prostory, kde se ženy a dívky mohou 
setkávat a budovat povědomí o různých 
otázkách, včetně sexuálního zdraví a 
násilí na základě pohlaví, a těmto otázkám 
porozumět, poskytly účinné platformy na 
podporu ženských vzorů a vedoucích 
představitelek s mezinárodním, 
vnitrostátním a místním dosahem a 
vytvořily vhodné prostředí, jehož 
prostřednictvím bude možné naučit 
chlapce a muže citlivosti k otázkám 
rovnosti žen a mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 379
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá, aby byl fond EU na podporu 
oživení zaměřen i na ženy a jejich 
ekonomické oživení; vyzývá proto k tomu, 
aby financování bylo založeno na 
měřitelné zásadě začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů, jejímž 
prostřednictvím lze zaručit spravedlivé, 
přiměřené a soudržné rozdělování 
finančních prostředků s cílem vyhovět 
skutečným potřebám žen a přispět k 
rovnosti žen a mužů; dále žádá, aby byl 
vytvořen zvláštní fond pro boj proti 
koronaviru zaměřený na ženy, který by 
podporoval hlavní oblasti boje proti 
přetrvávajícím nerovnostem, jako jsou 
násilí páchané na ženách, přístup k 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
souvisejícím právům a přítomnost žen na 
trhu práce; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout pokroku, pokud jde o rozpočet 
zohledňující rovnost žen a mužů, aby se 
zajistilo, že ženy neztratí investiční 
příležitosti nebo finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá Komisi, aby se zabývala 
nerovnostmi v oblasti zdraví; ačkoli ženy 
mají vyšší délku života než muži, jejich 
průměrná délka zdravého života je stejná, 
což znamená, že ženy prožijí větší podíl 
svého života ve špatném zdravotním stavu; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
nerovnostmi v oblasti zdraví v rámci 
nadcházející strategie EU v oblasti zdraví, 
a vyzývá k tomu, aby byla ve strategii pro 
rovnost žen a mužů věnována větší 
pozornost zdravotním aspektům, které by 
se měly zaměřit na přístup ke zdravotní 
prevenci ve všech fázích života, zdraví a 
bezpečnost žen na pracovišti a aby byla v 
evropském plánu boje proti rakovině 
věnována zvláštní pozornost rovnosti žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Evropskou komisi a Radu, 
aby z odstranění rozdílů mezi ženami a 
muži učinily prioritu, a to prostřednictvím 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do rozpočtu EU (VFR) a plánu na 
podporu oživení „Next Generation EU“; v 
této souvislosti vyzývá Komisi a Radu, aby 
investovaly do hospodářství v oblasti péče 
a přijaly evropskou dohodu v oblasti péče 
s cílem doplnit novou Zelenou dohodu; 
vyzývá Komisi a Radu, aby se řídily 
včasnou evropskou strategií pro rovnost 
žen a mužů 2020–2025 přijatou v březnu 
2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá EU, aby přijala 
meziodvětvové hledisko a hledisko 
rovnosti žen a mužů s cílem reagovat na 
koronavirovou krizi a aby vyčlenila 
značné finanční prostředky z nástroje na 
podporu oživení a odolnosti na pracovní 
místa pro ženy a na prosazování práv žen 
a rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
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 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. naléhavě vyzývá k důslednějšímu 
začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do 
nadcházející strategie pro rovnost osob se 
zdravotním postižením 2021, přičemž je 
třeba věnovat náležitou pozornost zlepšení 
přístupu na trh práce prostřednictvím 
cílených opatření a akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. žádá Komisi, aby se obracel 
zejména na nejzranitelnější ženy; vyzývá 
proto k zajištění toho, aby v žádném z 
příslušných opatření této strategie 
nezůstala žádná žena opomenuta;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. žádá Komisi, aby s ohledem na 
prokazatelné přínosy lidského mléka pro 
novorozence podporovala kojení, zejména 
pro předčasně narozené děti; vyzývá 
Komisi, aby podporovala politiky, které 
zlepšují využívání lidského mléka jak 
poskytovaného kojením, tak darovaného 
mléka pro předčasně narozené děti, a aby 
podporovala přeshraniční využívání 
mléčných bank s cílem zajistit, aby ženy v 
příhraničních regionech mohly tuto 
podporu v případě potřeby využít;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie 
a otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví 
zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a 
práva a aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, o 
genderově citlivých reakcích na epidemie 
a otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví 
zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a 
práva a aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 388
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Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a aby 
podporovala členské státy při zajišťování 
vysoce kvalitního a nízkoprahového 
přístupu ke službám zdravotní péče;

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy, Komisí a 
zúčastněnými stranami, včetně organizací 
občanské společnosti, o genderových 
aspektech v oblasti zdraví včetně pokynů 
pro komplexní výchovu týkající se 
sexuality a vztahů, a otázkách sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv a genderově 
citlivých reakcích na epidemie; vyzývá 
Komisi, aby během provádění této 
strategie zajistila další opatření a 
podporu, která zaručí sexuální a 
reprodukční zdraví a práva, a aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva;  
vyzývá Komisi, aby podporovala členské 
státy při posilování jejich systémů 
zdravotní péče, zajišťování vysoce 
kvalitního a univerzálního přístupu ke 
všem zdravotnickým službám bez ohledu 
na ekonomický, pobytový nebo jiný status, 
a aby zmenšila rozdíly v přístupu ke 
službám zdravotní péče, včetně služeb v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv mezi členskými státy i v rámci nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
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zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví 
zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a 
práva a aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

zdraví včetně genderově citlivých reakcích 
na epidemie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 390
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a aby 
podporovala členské státy při zajišťování 
vysoce kvalitního a nízkoprahového 
přístupu ke službám zdravotní péče;

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a aby 
podporovala členské státy při zajišťování 
vysoce kvalitního a nízkoprahového 
přístupu ke službám zdravotní péče; vyzývá 
členské státy, aby účinně zaručily 
bezpečný, včasný a plný přístup k 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
právům a k nezbytným zdravotnickým 
službám pro všechny ženy a dívky během 
pandemie způsobené onemocněním 
COVID-19 a případných dalších 
krizových situací v budoucnu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 391
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie 
a otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví 
zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a 
práva a aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

18. domnívá se, že začleňování 
genderového hlediska představuje vážnou 
překážku pro dosažení politických cílů, 
které se zaměřují na skutečné potřeby, 
jako jsou ty, jež v současnosti vyplývají z 
koronavirové krize; společné blaho, o něž 
by měly usilovat všechny politické 
projekty, by mělo vytvářet bezpečné a 
prosperující prostředí, které zaručí, aby se 
svoboda a rovnost žen a mužů mohly 
rozvíjet ve vzájemném souladu, přičemž je 
třeba tyto rozdíly mezi pohlavími ocenit 
coby dar a velkou příležitost vydat ze sebe 
to nejlepší; tato filozofie hojnosti v jednotě 
je v protikladu k jakékoli jiné filozofii 
nedostatku, jako je zohledňování genderu, 
které se zakládá na rozdílech a činí z obou 
pohlaví nepřátele;

Or. es

Pozměňovací návrh 392
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro výchovu týkající 
se sexuality a vztahů a genderově citlivých 
reakcích na epidemie; vyzývá Komisi, aby 
do své příští strategie EU v oblasti zdraví 
zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a 
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příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a aby 
podporovala členské státy při zajišťování 
vysoce kvalitního a nízkoprahového 
přístupu ke službám zdravotní péče;

práva a aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče, který je třeba chápat v 
souladu s výhradami týkajícími se definic 
stanovených na Mezinárodní konferenci o 
populaci v akčním rozvojovém plánu z 
roku 1994 a Pekingské akční platformě z 
roku 1995;

Or. pl

Pozměňovací návrh 393
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a aby 
podporovala členské státy při zajišťování 
vysoce kvalitního a nízkoprahového 
přístupu ke službám zdravotní péče;

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy, Komisí a 
organizacemi občanské společnosti 
o genderových aspektech v oblasti zdraví 
včetně pokynů pro komplexní výchovu 
týkající se sexuality a vztahů, genderově 
citlivých reakcích na epidemie a otázkách 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; 
vyzývá Komisi, aby do své příští strategie 
EU v oblasti zdraví zahrnula sexuální a 
reprodukční zdraví a práva a aby 
podporovala členské státy při zajišťování 
bezbariérového přístupu k vysoce 
kvalitním a dostupným službám zdravotní 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví zahrnula 
sexuální a reprodukční zdraví a práva a 
aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro výchovu týkající 
se sexuality odpovídající věku, genderově 
citlivých reakcích na epidemie a otázkách 
sexuálního a reprodukčního zdraví; vyzývá 
Komisi, aby do své příští strategie EU v 
oblasti zdraví zahrnula sexuální a 
reprodukční zdraví a aby podporovala 
členské státy při zajišťování vysoce 
kvalitního a nízkoprahového přístupu ke 
službám zdravotní péče;

Or. es

Pozměňovací návrh 395
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své 
příští strategie EU v oblasti zdraví 
zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a 
práva a aby podporovala členské státy při 
zajišťování vysoce kvalitního a 
nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné 
výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí o genderových aspektech v oblasti 
zdraví včetně pokynů pro komplexní 
výchovu týkající se sexuality a vztahů, 
genderově citlivých reakcích na epidemie a 
otázkách sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby podporovaly sexuální a 
reprodukční zdraví a práva a posílily 
veřejnou, univerzální a vysoce kvalitní 
zdravotní péči;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 396
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne 
Fritzon

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že současná pandemie 
způsobená onemocněním COVID-19 
ukázala jasné rozdíly mezi ženami a muži, 
pokud jde o míru úmrtnosti, což znovu 
zdůrazňuje význam lékařství a výzkumu 
zohledňujících hledisko pohlaví; vyzývá 
Komisi, aby tento výzkum podporovala, 
sdílela jeho výsledky a propagovala je;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyjadřuje politování nad tím, že tak 
pozoruhodná a odvážná osoba, jako je 
Taslima Nasrín, musela uprchnout z 
Německa a poté ze Švédska, aby se ukryla 
ve Spojených státech amerických a v 
Indii; žádá výše uvedené členské státy 
Evropské unie, aby tuto újmu napravily a 
zajistily jí diplomatickou ochranu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 398
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)



AM\1206796CS.docx 27/45 PE652.643v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. stejně tak vyjadřuje politování nad 
tím, že Ayaan Hirsi Ali, ačkoli měla 
nizozemské státní občanství, byla poté, co 
jí vlastní vláda odmítla zajistit ochranu, 
nucena emigrovat do Spojených států 
amerických, kde získala americké státní 
občanství; žádá členské státy Evropské 
unie, aby napravily tuto újmu a zajistily jí 
diplomatickou ochranu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 399
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výzkum v oblasti nehormonální 
antikoncepce pro ženy, který jim poskytne 
více alternativ, a aby podporovala výzkum 
antikoncepčních přípravků pro muže, 
jehož cílem je zajistit rovnost v přístupu k 
antikoncepčním přípravkům a jejich 
používání a sdílenou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Komisi, aby pomohla 
členským státům při zřizování 
univerzitních postů v oblasti genderových 
studií a výzkumu v oblasti feminismu a 
aby vytvořila vzdělávací nástroje pro 
vzdělávání zohledňující rovnost žen a 
mužů s cílem řešit stereotypy již od raného 
věku; vyzývá Komisi, aby pomohla sdílet 
osvědčené postupy v oblasti sexistické 
reklamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce 
práv žen a organizace hájící práva žen v 
EU a ve světě; požaduje průběžné 
monitorování situace, pokud jde o práva 
žen a dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na 
práva žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce 
práv žen a organizace hájící práva žen v 
EU a ve světě; požaduje průběžné 
monitorování situace, pokud jde o práva 
žen a dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na 
práva žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 403
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce 
práv žen a organizace hájící práva žen v 
EU a ve světě; Požaduje průběžné 
monitorování situace, pokud jde o práva 
žen a dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na práva 
žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

19. je hluboce znepokojen pokusy o 
další kriminalizaci potratů a omezení 
přístupu mladých lidí ke komplexní 
sexuální výchově v Polsku a také přijatou 
reformou, která porušuje práva 
transsexuálních a intersexuálních osob v 
Maďarsku; požaduje, aby Komise 
průběžně monitorovala současný stav, 
pokud jde o práva žen a rovnost žen a 
mužů, včetně dezinformací a 
retrogresivních iniciativ, které by je 
oslabovaly, ve všech členských státech, a 
aby vytvořila systém varování a reakce, 
který upozorní na regresi, pokud jde o 
demokracii a základní práva, a odsoudí ji; 
vyzývá Komisi, aby podporovala studie 
analyzující dopad útoků a dezinformačních 
kampaní na práva žen a rovnost žen a 
mužů, a vyzývá Komisi, aby analyzovala 
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jejich hlavní příčiny, posílila své úsilí v 
boji proti nim prostřednictvím rozvoje 
cílených akcí, včetně ověřování faktů, 
protiargumentů a kampaní za účelem 
zvýšení povědomí;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a 
ve světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen a 
dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na 
práva žen a rovnost žen a mužů,  a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

19. zdůrazňuje význam podpory pro 
obránce práv žen a organizace hájící práva 
žen v Unii a ve světě; vyzývá orgány, aby 
věnovaly neustálou pozornost stavu 
pokroku dosaženého v oblasti práv žen;

Or. it

Pozměňovací návrh 405
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; zdůrazňuje také jejich finanční 
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situace, pokud jde o práva žen a 
dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na práva 
žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

obtíže vyplývající ze současné krize a 
vyzývá k navýšení financování, aby bylo 
možné dostatečně financovat jejich 
nepřetržitou činnost; požaduje průběžné 
monitorování situace, pokud jde o práva 
žen a dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi a informuje 
komisaře pro rovnost, komisaře pro 
demografii a demokracii a předsedkyni 
Komise; vyzývá Komisi, aby podporovala 
studie analyzující dopad útoků a 
dezinformačních kampaní na práva žen, 
rovnost žen a mužů a na demokracii, a 
vyzývá Komisi, aby analyzovala jejich 
hlavní příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen a 
dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na 
práva žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen, v politikách 
v oblasti rovnosti žen a mužů ve všech 
členských státech; vyzývá Komisi, aby 
podporovala studie analyzující dopad 
informačních kampaní na práva žen a 
rovnost žen a mužů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 407
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen a 
dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na práva 
žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů a 
protiargumenty;

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen a 
dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na práva 
žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 
příčiny a rozvíjela ověřování faktů, 
protiargumenty a kampaně za účelem 
zvýšení povědomí;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen a 
dezinformace o politikách v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve všech členských 
státech, a vytvoření výstražného systému, 
který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, 
aby podporovala studie analyzující dopad 
útoků a dezinformačních kampaní na práva 
žen a rovnost žen a mužů, a vyzývá 
Komisi, aby analyzovala jejich hlavní 

19. požaduje podporu pro obránce práv 
žen a organizace hájící práva žen v EU a ve 
světě; požaduje průběžné monitorování 
situace, pokud jde o práva žen a informace 
o politikách v oblasti rovnosti žen a mužů 
ve všech členských státech, a vytvoření 
výstražného systému, který upozorní na 
regresi; vyzývá Komisi, aby podporovala 
studie analyzující dopad útoků a 
dezinformačních kampaní na práva žen a 
rovnost žen a mužů, a vyzývá Komisi, aby 
analyzovala jejich hlavní příčiny a 
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příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

rozvíjela ověřování faktů a protiargumenty;

Or. pl

Pozměňovací návrh 409
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. požaduje posílení podpory obhájců 
práv žen a organizací pro práva žen v EU 
a ve světě, včetně organizací zabývajících 
se sexuálním a reprodukčním zdravím a 
právy a LGBTI+, a to prostřednictvím 
zvýšené a vyhrazené finanční podpory v 
příštím VFR; vyzývá Evropskou komisi, 
aby realizovala celosvětovou kampaň proti 
rostoucím útokům, kterým uvedené osoby 
čelí, a aby zajistila propuštění obránců 
lidských práv a věnovala zvláštní 
pozornost obhájcům práv žen; vyzývá k 
tomu, aby byla do obecných zásad EU 
týkajících se obhájců lidských práv 
okamžitě začleněna příloha, jejímž účelem 
bude uznat a rozvíjet další strategie a 
nástroje s cílem lépe a účinněji reagovat 
na konkrétní situace, hrozby a rizikové 
faktory, jimž čelí obránci lidských práv, a 
předcházet jim;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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19a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby chránily ženy, které jsou 
obzvláště ohroženy vícenásobnou 
diskriminací, a uznaly přitom průřezové 
formy diskriminace, jimž ženy čelí na 
základě pohlaví, etnického původu, státní 
příslušnosti, věku, zdravotního postižení, 
sociálního postavení, sexuální orientace a 
genderové identity a migračního statusu, 
a aby zajistily, že podniknuté kroky 
zohlední konkrétní potřeby těchto skupin 
a budou na ně reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vytvořila konkrétní rámec pro práva a 
ochranu sexuálních pracovníků během 
krize i po ní; dále trvá na tom, že je 
důležité začlenit opatření a strategie, které 
řeší diskriminaci, jíž čelí sexuální 
pracovníci, do přístupu k financování, 
bydlení, zdravotní péči, vzdělávání a jiným 
službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Komisi, aby řešila 
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genderové stereotypy ve sdělovacích 
prostředcích a podporovala genderově 
vyvážený obsah; zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat mediální gramotnost a 
poskytnout všem příslušným zúčastněným 
stranám iniciativy v oblasti mediálního 
vzdělávání zohledňujícího rovnost žen a 
mužů; vyzývá členské státy, aby přijaly 
právní předpisy zakazující sexistickou 
reklamu ve sdělovacích prostředcích a 
podporu odborné přípravy a odborného 
vzdělávání v oblasti genderových 
stereotypů ve školách zaměřených na 
žurnalistiku, komunikaci, sdělovací 
prostředky a reklamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 
stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 414
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 
stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů;

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU 
prostřednictvím rovnosti žen a mužů;

Or. es

Pozměňovací návrh 415
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Evelyn 
Regner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 
stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů;

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 
stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů; v této 
souvislosti zdůrazňuje zejména obchodní 
politiky EU, rozvojovou spolupráci a 
politiky v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
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pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 
stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů;

pokud jde o zásadu meziodvětvového 
přístupu, začleňování genderového 
hlediska a zásadu rovnosti žen a mužů, boj 
proti genderovým stereotypům a normám i 
proti škodlivým praktikám a 
diskriminačním zákonům a podporu 
rovného využívání celé řady lidských práv 
ženami prostřednictvím vnějších vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 
stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů;

20. v souladu s článkem 8 SFEU, 
který stanoví, že „Unie se ve všech svých 
činnostech zaměřuje na odstranění 
nerovností a na podporu rovnosti mezi 
muži a ženami“, požaduje soudržnost a 
vzájemné posílení vnitřních a vnějších 
politik EU, pokud jde o zásadu rovných 
práv a boj proti škodlivým praktikám a 
diskriminačním zákonům prostřednictvím 
vnějších vztahů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 418
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje soudržnost a vzájemné 
posílení vnitřních a vnějších politik EU, 
pokud jde o zásadu začleňování 
genderového hlediska a zásadu rovnosti 
žen a mužů, boj proti genderovým 

20. požaduje soudržnost vnitřních a 
vnějších politik EU v oblasti zásad 
ochrany práv žen a rovnosti žen a mužů, 
boje proti škodlivým praktikám a 
diskriminačním zákonům, a to i v rámci 
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stereotypům a normám i proti škodlivým 
praktikám a diskriminačním zákonům 
prostřednictvím vnějších vztahů;

vnějších vztahů;

Or. it

Pozměňovací návrh 419
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá k rychlému a včasnému 
přijetí nového akčního plánu pro rovnost 
žen a mužů Evropskou komisí, aby byla v 
roce 2021 připravena zahájit jeho 
provádění; zdůrazňuje, že tento dokument 
musí mít podobu sdělení a musí jej 
doprovázet jasné, měřitelné a časově 
vymezené ukazatele úspěchu, včetně 
rozdělení odpovědnosti mezi různé aktéry; 
vyzývá k tomu, aby nový akční plán 
zachoval cíl 85 % pro všechny nové 
programy s cílem přispět k rovnosti žen a 
mužů, a stanovil nový 20% cíl pro 
programy, aby dosažení rovnosti žen a 
mužů bylo jejich hlavním cílem; v tomto 
smyslu požaduje, aby nový nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci upřednostňoval rovnost žen a 
mužů a práva žen ve všech zeměpisných a 
tematických programech;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Marco Zullo

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20a. zdůrazňuje primární úlohu 
posílení postavení žen v zájmu účinného 
provádění rozvojových politik; 
zdůrazňuje, že při provádění cílů 
udržitelného rozvoje je třeba zaujmout 
horizontální genderové hledisko, a 
připomíná svou důraznou výzvu k 
zapojení dívek a žen do navrhování 
rozvojových politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Rovana Plumb, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Evropskou komisi, aby lépe 
chápala zvláštní potřeby migrantů a žen a 
dívek, které hledají azyl, pokud jde o 
přístup ke zdravotní péči a podporu 
vzdělávání a finanční bezpečnosti, s cílem 
zabránit riziku jejich vykořisťování a 
zajistit dodržování jejich práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. uznává jednoznačnou obranu 
všech svobod kdekoli na světě a odsuzuje 
opatření, která oslabují práva, svobody a 
záruky, a všechny formy diskriminace, a 
to i na základě sexuální orientace;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 423
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 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá obnovený závazek k právům 
žen a dívek a odkaz na cíle udržitelného 
rozvoje, zejména na cíl udržitelného 
rozvoje č. 5, coby klíčový rámec pro 
strategii pro rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat 
a podporovat začlenění takových kapitol 
do všech dalších obchodních a 
investičních dohod EU;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 425
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat 
a podporovat začlenění takových kapitol 
do všech dalších obchodních a 
investičních dohod EU;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 426
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat a 
podporovat začlenění takových kapitol do 
všech dalších obchodních a investičních 
dohod EU;

21. vítá obchodní politiku EU 
založenou na hodnotách s vysokou úrovní 
ochrany pracovních a environmentálních 
práv, jakož i na dodržování základních 
svobod a lidských práv, včetně rovnosti 
žen a mužů; připomíná, že do všech 
obchodních a investičních dohod EU musí 
být začleněno hledisko rovnosti žen 
a mužů a že tyto dohody musí zahrnovat 
ambiciózní a právně vymahatelnou 
kapitolu zaměřenou na obchod 
a udržitelný rozvoj; vítá závazek Komise 
poprvé zajistit začlenění zvláštní kapitoly o 
obchodu a rovnosti žen a mužů do 
aktualizované dohody o přidružení s Chile; 
zdůrazňuje, že by měla být řádně 
prováděna, vyhodnocována a posuzována 
v praxi, a to i s cílem prosazovat a 
podporovat začlenění takových kapitol do 
dalších obchodních a investičních dohod 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 427



PE652.643v01-00 42/45 AM\1206796CS.docx

CS

Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat a 
podporovat začlenění takových kapitol do 
všech dalších obchodních a investičních 
dohod EU;

21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat a 
podporovat začlenění takových kapitol do 
všech dalších obchodních a investičních 
dohod EU, přičemž tato ustanovení budou 
výslovně odkazovat na znění článku 8 
SFEU a budou hovořit o rovném 
zacházení mezi muži a ženami v obvyklém 
slova smyslu, aniž by bylo vynecháno 
některé z výše uvedených pohlaví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 428
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat a 
podporovat začlenění takových kapitol do 
všech dalších obchodních a investičních 
dohod EU;

21. vítá závazek Komise zajistit 
začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a 
rovnosti žen a mužů do aktualizované 
dohody o přidružení s Chile a prosazovat a 
podporovat začlenění takových kapitol do 
všech dalších obchodních a investičních 
dohod EU na základě stávajících 
mezinárodních příkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
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Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá nadcházející akční plán pro 
rovnost žen a mužů III, který vychází ze 
stávajícího akčního plánu pro rovnost žen 
a mužů II jakožto klíčového nástroje na 
podporu rovnosti žen a mužů a posílení 
postavení žen a dívek ve vnějších vztazích, 
který řeší práva žen a dívek ve čtyřech 
klíčových oblastech: tělesná a duševní 
integrita dívek a žen, včetně boje proti 
mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
podpora hospodářských a sociálních práv 
dívek a žen a posilování jejich postavení; 
posílení vlivu a účasti dívek a žen; 
horizontální pilíř spočívající v proměně 
institucionální kultury útvarů Komise a 
ESVČ s cílem účinněji plnit závazky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná význam vzdělávání žen 
a dívek jak v EU, tak v partnerských 
zemích; zdůrazňuje, že vzdělávání je nejen 
právem, ale i klíčovým nástrojem pro boj 
proti sňatkům v raném věku a nuceným 
sňatkům a těhotenství dospívajících žen a 
dívek; dále zdůrazňuje, že omezující 
opatření a z nich vyplývající přerušení 
vzdělávání postihují zejména dívky, neboť 
jsou více ohroženy tím, že se zpět do škol 
nevrátí; trvá na tom, že je třeba, aby vnější 
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politika EU přednostně pomáhala udržet 
dívky ve školách a pokračovat ve 
vzdělávání v partnerských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Alice Kuhnke

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Radu, aby přijala závěry 
Rady o schválení strategie pro rovnost žen 
a mužů a určila konkrétní opatření k 
jejímu provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. opětovně vyjadřuje svou trvalou 
podporu práci Komise v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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22a. naléhavě požaduje, aby všechny 
obecné iniciativy v oblasti rovnosti žen a 
mužů podporované v rámci Evropské unie 
zahrnovaly hledisko zdravotního 
postižení; naléhavě požaduje, aby byla 
zaručena ochrana obětí násilí na základě 
pohlaví se zdravotním postižením v 
opatrovnictví nebo v jiném režimu 
omezené způsobilosti k právním úkonům, 
přičemž za tím účelem požaduje pro tuto 
skupinu účinný přístup ke spravedlnosti a 
ke vzdělávání a posílení kapacit 
odborníků zvláštních služeb, kteří jsou 
zapojeni do daného postupu (jako jsou 
odborníci v oblasti trestního soudnictví 
nebo zdravotnictví); naléhavě požaduje 
vytvoření přístupného a nestereotypního 
vzdělávacího systému, který dívkám a 
ženám se zdravotním postižením umožní 
zvolit si studijní obor a pracovní oblast s 
ohledem na své přání a talent, aniž by je 
omezovala nepřístupnost, předsudky a 
stereotypy; podporuje účast žen se 
zdravotním postižením coby modelů změn 
v hnutích za rovnost žen a mužů a za 
práva žen; naléhavě požaduje, aby ženy a 
dívky se zdravotním postižením, včetně 
těch, které se nacházejí v ústavech, byly 
zahrnuty do všech plánů prevence s cílem 
předcházet v členských státech EU 
případům rakoviny prsu a děložního hrdla 
a aby byla tato skupina zahrnuta do všech 
programů boje proti HIV/AIDS a dalších 
programů zaměřených na vymýcení 
sexuálně přenosných nemocí; naléhavě 
požaduje, aby všechny ukazatele a 
shromážděné údaje týkající se rovnosti 
žen a mužů byly rozčleněny podle věku, 
zdravotního postižení a pohlaví.

Or. es


