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Pozměňovací návrh 1
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 3

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 a 9,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW) 
ze dne 18. prosince 19791a,
_________________
1a 
https://www.ohchr.org/documents/professi
onalinterest/cedaw.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a 
mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu19,

vypouští se

_________________
19 Úř. věst. C 458, 19.12.2018, s. 34.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2018 o pečovatelských 
službách v EU pro větší rovnost žen a 
mužů1a,
_________________
1a Úř. věst. C 363, 28.10.2020, s. 80.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2019 o rovnosti žen a mužů 
a daňových politikách v EU22,

vypouští se

_________________
22 Přijaté texty, P8_TA(2019)0014.

Or. en



AM\1220245CS.docx 5/91 PE662.029v01-00

CS

Pozměňovací návrh 6
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci 
osob LGBTI a nenávistných projevech 
vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám 
LGBTI do některých oblastí23a,
_________________
23a Přijaté texty, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii nazvanou 
„Genderové rozpočtování – Začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu 
EU a do rámce makroekonomické 
politiky“, kterou vypracoval Evropský 
institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) a 
jež byla zveřejněna v roce 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng



PE662.029v01-00 6/91 AM\1220245CS.docx

CS

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
28. listopadu 2019 o přistoupení EU k 
Istanbulské úmluvě a o opatřeních pro 
potírání genderově podmíněného násilí2a,
_________________
2a Přijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu „The Missing 
Entrepreneurs 2019: Policies for 
Inclusive Entrepreneurship“ (Chybějící 
podnikatelé 2019: Zásady pro inkluzivní 
podnikání), kterou zveřejnily OECD a 
Evropská komise dne 10. prosince 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 31 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na diskusní dokument 
Komise č. 129 ze dne 24. července 2020 
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nazvaný „Gender Smart Financing 
Investing In & With Women: 
Opportunities for Europe“ (Inteligentní 
financování investic do oblasti rovného 
postavení žen a mužů: Příležitosti pro 
Evropu),

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 31 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 18. září 2020 s názvem „Unie 
rovnosti: Akční plán EU proti rasismu na 
období 2020–2025“ (COM(2020)0565),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 31 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 12. listopadu 2020 nazvané „Unie 
rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ 
osob na období 2020-2025“ 
(COM(2020)0698),

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU;

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik, opatření a akcí EU, včetně politiky 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že článek 7 
nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních na období 2014–2020, 
stanoví, že je nutné zohlednit a podpořit 
rovnost žen a mužů a začlenit hledisko 
rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy a 
provádění programů, a to i v souvislosti s 
monitorováním, podáváním zpráv a 
hodnocením;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem k 
tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU;

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie;

Or. es
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Pozměňovací návrh 15
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU;

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU; vzhledem k tomu, že je třeba 
vyvinout větší úsilí k řešení různých forem 
diskriminace a nerovnosti, jimž ženy čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU;

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU a projektů financovaných EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Dimitrios Papadimoulis
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za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU;

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností, 
politik a programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mathilde Androuët

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být jako horizontální princip 
prováděn a začleněn do všech činností a 
politik EU;

A. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou 
EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině 
základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že genderový mainstreaming by 
tudíž měl být vždy posuzován a začleněn 
do všech činností a politik EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

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

Aa. vzhledem k tomu, že Římská 
smlouva podepsaná v roce 1957 již 
zahrnovala zásadu stejné odměny za 
stejnou práci; vzhledem k tomu, že z 
nejnovějších údajů vyplývá, že rozdíl v 
odměňování žen a mužů v Evropské unii 
činí v průměru stále 16 %; vzhledem k 
tomu, že politika soudržnosti může přispět 
k vytvoření podmínek, o něž se bude 
opírat hospodářský a sociální rozvoj a jež 
jsou rovněž přínosné pro další snižování 
tohoto rozdílu a pro začlenění žen na trh 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem ke znění článku 174 
SFEU: „Unie za účelem podpory 
harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje 
svou činnost vedoucí k posilování 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Unie se především zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů.“;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

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

Aa. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti řeší rozdíly mezi různými 
regiony a zaostalost nejvíce 
znevýhodněných regionů s cílem 
dosáhnout hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, jejichž zásadní součástí je 
dosažení rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ačkoli rovnost 
žen a mužů v EU se horizontálně zlepšila 
v mnoha rozměrech, dostupné ukazatele 
stále vykazují velké rozdíly mezi ženami a 
muži na trhu práce a v socioekonomické i 
politické oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a 
mužů důležitým politickým nástrojem;

B. vzhledem k tomu, že podpora 
rovnosti žen a mužů je horizontálním 
cílem všech fondů politiky soudržnosti; 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI fondy) jsou velmi důležitým zdrojem 
podpory členských států při dosahování 
pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a 
mužů důležitým politickým nástrojem;

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je důležitým politickým 
nástrojem, který prokázal svou důležitost a 
dosahuje významných pokroků v oblasti 
rovnosti mezi občany a územní 
rovnováhy;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a 
mužů důležitým politickým nástrojem;

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je důležitým nástrojem nejen 
při podpoře rovnosti žen a mužů, ale také 
při snižování rozdílů, které postihují 
skupiny, jež stále trpí diskriminací, včetně 
diskriminace související s jejich sexuální 
orientací;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a 
mužů důležitým politickým nástrojem;

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti má zásadní význam nejen pro 
hospodářský růst a sociální soudržnost, 
ale je také důležitým politickým nástrojem 
při podpoře rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a 
mužů důležitým politickým nástrojem;

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při aktivní a účinné podpoře 
dosahování rovnosti žen a mužů důležitým 
politickým nástrojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a 
mužů důležitým politickým nástrojem;

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podpora 
rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů a pro zajištění dlouhodobě 
udržitelného rozvoje regionů;

C. vzhledem k tomu, že rovnost, ať už 
mezi muži a ženami, mezi územími nebo 
mezi generacemi, je mimo jiné nezbytná 
pro snížení regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů a pro zajištění 
dlouhodobě udržitelného rozvoje regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podpora 
rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů a pro zajištění dlouhodobě 
udržitelného rozvoje regionů;

C. vzhledem k tomu, že dosažení 
rovnosti žen a mužů je předpokladem pro 
odstranění regionálních, hospodářských a 
sociálních rozdílů a pro zajištění 
dlouhodobého spravedlivého, inkluzivního 
a udržitelného rozvoje EU a jejích 
členských států a regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podpora C. vzhledem k tomu, že podpora 
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rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů a pro zajištění dlouhodobě 
udržitelného rozvoje regionů;

rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení 
místních a regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů a pro zajištění 
dlouhodobě udržitelného rozvoje regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podpora 
rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů a pro zajištění dlouhodobě 
udržitelného rozvoje regionů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podpora 
rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů a pro zajištění dlouhodobě 
udržitelného rozvoje regionů;

C. vzhledem k tomu, že podpora 
rovnosti žen a mužů je klíčová pro snížení 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů a zajistí dlouhodobě udržitelný 
rozvoj regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle institutu 
EIGE by účinné prosazování rovnosti žen 
a mužů mělo silný a pozitivní sociální a 
hospodářský dopad, včetně zvýšení HDP 
EU na obyvatele do roku 2050 o 6,6 %, 
což znamená 1,95 až 3,15 bilionu EUR, 
dalších 10,5 milionu pracovních míst do 
roku 2050, což přispěje ke snížení 
chudoby, a zvýšení HDP členských států, 
které by mohlo do roku 2050 dosáhnout 
až 12 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do přípravy, 
navrhování, provádění, monitorování a 
hodnocení politik, regulačních opatření a 
výdajových programů je užitečné k 
prosazování rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že místní a 
regionální orgány, instituce a nevládní 
organizace zabývající se genderovou 
rovností stále nejsou dostatečně zapojeny 
do dohod o partnerství a do 
monitorovacích výborů;

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
účetní dvůr v současné době posuzuje 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do evropského rozpočtu; vzhledem k 
tomu, že tato zpráva o auditu, která má 
být zveřejněna v prvním čtvrtletí roku 
2021, poskytne užitečné poznatky o tom, 
jak uplatňovat genderový rozměr v rámci 
opatření politiky soudržnosti v rámci VFR 
na období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že místní a 
regionální orgány, instituce a nevládní 
organizace zabývající se genderovou 
rovností stále nejsou dostatečně zapojeny 
do dohod o partnerství a do 
monitorovacích výborů;

D. vzhledem k tomu, že místní a 
regionální orgány stále nejsou dostatečně 
zapojeny do dohod o partnerství a do 
monitorovacích výborů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že místní a 
regionální orgány, instituce a nevládní 
organizace zabývající se genderovou 
rovností stále nejsou dostatečně zapojeny 

D. vzhledem k tomu, že místní a 
regionální orgány, univerzitní instituce a 
instituce a nevládní organizace zabývající 
se genderovou rovností stále nejsou 
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do dohod o partnerství a do 
monitorovacích výborů;

dostatečně zapojeny do dohod o partnerství 
a do monitorovacích výborů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že v 
programovém období 2014–2020 byly 
hlavními kritickými prvky na podporu 
rovnosti žen a mužů prostřednictvím 
politiky soudržnosti mimo jiné rozdíl mezi 
formálními prohlášeními v dohodách o 
partnerství a operačních programech a 
skutečným prováděním, jakož i slabým 
politickým odhodláním v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že dohody o 
partnerství a operační programy uvádějí, 
že dodržují a podporují zásady rovných 
příležitostí a nediskriminace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že v 
programovém období 2014–2020 byly 
otázky rovnosti žen a mužů řešeny 
především prostřednictvím operačních 
programů Evropského sociálního fondu 
(ESF); vzhledem k tomu, že Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR) ve 
stejném období přispěl k podpoře rovnosti 
žen a mužů velmi omezeným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 34,4 % samostatně 
výdělečně činných osob a 30 % začínající 
podniků v Evropské unii a stále se 
potýkají s obtížemi s přístupem k 
finančním prostředkům; vzhledem k 
tomu, že politika soudržnosti hraje 
klíčovou úlohu při řešení tohoto rozdílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
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Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že stále existuje 
digitální propast mezi ženami a muži, 
kterou je třeba řešit; vzhledem k tomu, že 
politika soudržnosti by měla přispívat k 
překlenutí tohoto rozdílu, který se často 
těžce dotýká žen žijících ve venkovských a 
odlehlých oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
užitečné disponovat údaji rozčleněnými 
podle pohlaví a přijmout vhodné postupy 
pro výběrová řízení;

E. vzhledem k tomu, že studie a 
srovnání rozčleněných údajů založené na 
spolehlivých a rozmanitých zdrojích a 
přijetí vhodných postupů pro výběrová 
řízení se považují za užitečné pro podporu 
odhalování možných nerovností nebo 
nespravedlností, které je zapotřebí řešit, a 
také pro vypracování účinných politik v 
oblasti ochrany rovnosti práv a svobod 
občanů;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Mathilde Androuët

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
užitečné disponovat údaji rozčleněnými 
podle pohlaví a přijmout vhodné postupy 
pro výběrová řízení;

E. vzhledem k tomu, že údaje členěné 
podle pohlaví jsou považovány za užitečné 
pro pochopení místní reality v oblasti 
rovnosti žen a mužů a potřeb podpory 
Evropské unie v konkrétních odvětvích 
nebo regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
užitečné disponovat údaji rozčleněnými 
podle pohlaví a přijmout vhodné postupy 
pro výběrová řízení;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
užitečné disponovat údaji rozčleněnými 
podle pohlaví a přijmout vhodné postupy 
pro výběrová řízení;

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
zásadní disponovat údaji rozčleněnými 
podle pohlaví a přijmout vhodné postupy 
pro výběrová řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
užitečné disponovat údaji rozčleněnými 
podle pohlaví a přijmout vhodné postupy 
pro výběrová řízení;

E. vzhledem k tomu, že pro podporu 
rovnosti žen a mužů se považuje za 
užitečné přijmout vhodné postupy pro 
výběrová řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pro zlepšení 
rozhodovacího procesu a pro posouzení 
výsledku přímých a nepřímých opatření 
politiky soudržnosti, jejichž cílem je snížit 
nerovnost v postavení žen a mužů, má 
zásadní význam používání údajů 
rozčleněných podle pohlaví a ukazatelů 
zohledňujících rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že politiky v 
oblasti genderové rovnosti postrádají 
soudržnost a že v rámci orgánů a institucí 
EU dosud neexistuje jednotný systém, 
který by umožňoval jednotné pochopení 
genderového mainstreamingu a jeho 
uplatňování;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že politiky v 
oblasti genderové rovnosti postrádají 
soudržnost a že v rámci orgánů a institucí 
EU dosud neexistuje jednotný systém, 
který by umožňoval jednotné pochopení 
genderového mainstreamingu a jeho 
uplatňování;

F. vzhledem k tomu, že politiky v 
oblasti rovnosti mezi muži a ženami 
postrádají soudržnost a že v rámci orgánů a 
institucí EU dosud neexistuje jednotný 
systém, který by umožňoval jednotné 
pochopení genderového mainstreamingu a 
jeho uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že účast žen je ve 
všech fázích cyklu politiky soudržnosti 
stále omezená, zejména pokud jde o rozvoj 
operačních programů, rozhodovací 
procesy a začleňování rovnosti žen a 
mužů do provádění vybraných projektů;



AM\1220245CS.docx 25/91 PE662.029v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že ženy a 
marginalizované skupiny jsou více 
vystaveny chudobě, nezaměstnanosti, 
nejistému zaměstnání, nerovným 
pracovním podmínkám a příležitostem, 
nerovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem, fyzickému a 
psychickému násilí a sociálnímu a 
hospodářskému vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti prohloubila a nad 
míru silně postihla ženy a 
marginalizované skupiny;

G. vzhledem k tomu, že plný dopad 
pandemie onemocnění COVID-19 z 
hospodářského a sociálního hlediska a z 
hlediska zaměstnanosti zatím není znám; 
vzhledem k tomu, že z předběžných studií 
vyplývá, že pandemie COVID-19 
prohloubila stávající nerovnosti mezi 
ženami a muži, včetně nárůstu neplacené 
pečovatelské práce a nárůstu genderově 
podmíněného násilí, zatímco krize 
veřejného zdraví má nepřiměřený dopad 
na ženy a dívky, zejména na ženy a dívky z 
marginalizovaných skupin, což by politika 
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soudržnosti měla zohlednit;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti prohloubila a nad míru 
silně postihla ženy a marginalizované 
skupiny;

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti prohloubila a nad míru 
silně postihla ženy, a to nejen proto, že 
často zastávají nejistá zaměstnání, ale 
také proto, že jsou většinou většinově 
zastoupeny v odvětvích vystavených 
pandemii, jako je vzdělávání nebo 
zdravotnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti prohloubila a nad 
míru silně postihla ženy a marginalizované 
skupiny;

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti a má nepřiměřený 
dopad na ženy a marginalizované skupiny, 
zejména pokud jde o propouštění, 
nerovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a domácí násilí, což 
by politika soudržnosti měla zohlednit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti prohloubila a nad míru 
silně postihla ženy a marginalizované 
skupiny;

G. vzhledem k tomu, že z předběžných 
studií vyplývá, že pandemie COVID-19 
stávající nerovnosti prohloubila, například 
v souvislosti s nárůstem pečovatelské 
práce a s častějším výskytem genderově 
podmíněného násilí, a nad míru silně 
postihla ženy a marginalizované skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že během 
pandemie COVID-19 se počet případů 
domácího násilí páchaného na ženách a 
dívkách znepokojivě zvýšil; vzhledem k 
tomu, že tento jev ukázal potřebu 
inovativnějších řešení, včetně digitálních; 
vzhledem k tomu, že politika soudržnosti, 
konkrétně pak nadcházející ESF+, může v 
tomto ohledu pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že fond EU na 
podporu oživení se zaměřuje na 
ekonomické pobídky pro odvětví, v nichž 
jsou z velké části zaměstnáni muži, což 
může vést k prohloubení genderové 
nerovnosti z hlediska zaměstnanosti;

H. vzhledem k tomu, že fond EU na 
podporu oživení se zaměřuje na 
ekonomické pobídky pro odvětví, která 
byla obzvláště zasažena následnou 
zdravotní a hospodářskou krizí, a proto se 
dopad na evropskou společnost jako celek 
dlouhodobě promítne v oblasti vzdělávání 
a zaměstnatelnosti a také pokud jde o 
budoucnost tohoto obyvatelstva; oceňuje 
rychlost reakce evropských institucí a 
ochotu podporovat evropskou společnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že fond EU na 
podporu oživení se zaměřuje na 
ekonomické pobídky pro odvětví, v nichž 
jsou z velké části zaměstnáni muži, což 
může vést k prohloubení genderové 
nerovnosti z hlediska zaměstnanosti;

H. vzhledem k tomu, že fond EU na 
podporu oživení se zaměřuje na 
ekonomické pobídky pro odvětví hluboce 
zasažená krizí, v nichž jsou zastoupeni 
ženy i muži, což případně může vést k 
prohloubení nerovnosti mezi muži a 
ženami z hlediska zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že fond EU na H. vzhledem k tomu, že ženy a muži 
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podporu oživení se zaměřuje na 
ekonomické pobídky pro odvětví, v nichž 
jsou z velké části zaměstnáni muži, což 
může vést k prohloubení genderové 
nerovnosti z hlediska zaměstnanosti;

nemají stejné zdroje, potřeby a preference 
a že mnohé politiky nejsou genderově 
neutrální, neboť často zohledňují 
mužskou perspektivu jakožto „normu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že v posledních 
desetiletích bylo dosaženo největšího 
pokroku v historii, pokud jde o rovnost 
mužů a žen, a to díky projektu práv a 
svobod, na kterém je založena Evropská 
unie a jímž jsou naše liberální 
demokracie;

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou páteří regionálních 
ekonomik, že podpora rovnosti, rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem, 
inkluzivního zaměstnávání a rovného 
odměňování umožní rovnost žen a mužů v 
malých a středních podnicích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že účinné 
provádění politik v oblasti rovnosti žen a 
mužů pomáhá zvrátit vylidňování v 
regionech, které jsou vůči tomuto jevu 
náchylné;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že ženy a muži 
často prožívají služby a infrastruktury 
různě a že priority žen a mužů ohledně 
základních služeb často nejsou stejné;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že jako evropští 
občané musíme být hrdí na to, že jsme 
dosáhli stejných práv a povinností, svobod 
a příležitostí mezi muži a ženami, a proto 
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musíme prosazovat tento úspěšný model 
ve světě, zejména tam, kde tyto nerovnosti 
přetrvávají, kde jsou pronásledovány ženy 
za pouhou příslušnost k ženskému pohlaví 
a kde jsou práva žen porušována;

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že mnoho 
investic se dotýká žen a mužů rozdílně, a 
proto je nutné na investice uplatňovat 
hledisko rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k úsilí, odvaze a vedení 
průkopnických žen a mužů v boji za 
rovnost; občané, kteří pomohli vybudovat 
evropský prostor práv a svobod, ve kterém 
žijeme a jejž užíváme;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hd. vzhledem k důležitosti skutečnosti, 
že v dnešní době ženy zastávají několik 
nejdůležitějších politických funkcí a 
úřadů v Evropě, což je symbolem rovnosti 
příležitostí, které jsme v naší společnosti 
dosáhli, a odstraňuje roli žen jako obětí 
nebo druhořadých aktérů;

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Úloha politiky soudržnosti při prosazování 
genderové rovnosti ve prospěch 
socioekonomického růstu a udržitelného 
rozvoje

Úloha politiky soudržnosti při prosazování 
rovnosti mezi muži a ženami ve prospěch 
socioekonomického růstu a udržitelného 
rozvoje

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité zdroje určené na jejich provádění;

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti 
příležitostí mezi osobami a územími a 
význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité zdroje určené na jejich provádění;
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Or. es

Pozměňovací návrh 72
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité zdroje určené na jejich provádění;

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam provádění strategie EU v 
této oblasti; připomíná, že všechny cíle 
politik vyžadují náležité a dostatečné 
zdroje určené na jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité zdroje určené na jejich provádění;

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti a ESI fondů  při prosazování 
rovnosti žen a mužů a význam strategie EU 
v této oblasti; připomíná, že všechny cíle 
politik vyžadují náležité zdroje určené na 
jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité zdroje určené na jejich provádění;

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité a udržitelné zdroje určené na 
jejich provádění;

Or. ro

Pozměňovací návrh 75
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti při prosazování rovnosti žen a 
mužů a význam strategie EU v této oblasti; 
připomíná, že všechny cíle politik vyžadují 
náležité zdroje určené na jejich provádění;

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky Evropského 
sociálního fondu (ESF) a během fáze 
analýzy a plánování, je třeba věnovat této 
problematice větší pozornost během fáze 
provádění, monitorování a hodnocení;

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky Evropského 
sociálního fondu (ESF) a během fáze 
analýzy a plánování, je třeba věnovat této 
problematice větší pozornost během fáze 
provádění, monitorování a hodnocení; 
doporučuje, aby členské státy při 
vypracovávání a schvalování operačních 
programů zohledňovaly opatření v oblasti 
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rovnosti žen a mužů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky Evropského 
sociálního fondu (ESF) a během fáze 
analýzy a plánování, je třeba věnovat této 
problematice větší pozornost během fáze 
provádění, monitorování a hodnocení;

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky Evropského 
sociálního fondu (ESF) a během fáze 
analýzy a plánování, je třeba věnovat této 
problematice větší pozornost během fáze 
provádění, monitorování a hodnocení; 
připomíná, že pro každou fázi 
programování jsou nezbytná strategická 
opatření k určení prioritních oblastí, které 
přispívají k rovnosti žen a mužů a 
udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
během fáze analýzy a plánování, je třeba 
věnovat této problematice větší pozornost 
během fáze provádění, monitorování a 
hodnocení;

2. domnívá se, že zatímco se rovnost 
mužů a žen stále řeší především obecně 
během fáze analýzy a plánování, mohla by 
se této problematice věnovat větší 
pozornost během fáze provádění, 
monitorování a hodnocení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky Evropského 
sociálního fondu (ESF) a během fáze 
analýzy a plánování, je třeba věnovat této 
problematice větší pozornost během fáze 
provádění, monitorování a hodnocení;

2. pevně věří, že zatímco se otázky 
genderové rovnosti stále řeší především 
obecně, pouze v rámci politiky Evropského 
sociálního fondu (ESF) a během fáze 
analýzy a plánování, je třeba věnovat této 
problematice větší pozornost během fáze 
provádění, monitorování a hodnocení, a to 
na pravidelném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně a explicitně a 
ve vztahu k genderové rovnosti by měla 
být závazná;

3. je pevně přesvědčen, že pravidla 
EU by měla být formulována jasně a 
explicitně a měla by rovněž usilovat o 
posílení rovnosti žen a mužů, pokud je to 
považováno za vhodné ve vztahu k 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně a explicitně a 
ve vztahu k genderové rovnosti by měla 
být závazná;

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně a explicitně a 
ve vztahu k genderové rovnosti by měla 
být závazná; zdůrazňuje, že nedostatek 
vhodných zdrojů je hlavní příčinou 
diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně a explicitně a 
ve vztahu k genderové rovnosti by měla 
být závazná;

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně, což 
usnadňuje jejich uplatňování vždy ve 
prospěch občanů;

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně a explicitně a 
ve vztahu k genderové rovnosti by měla 
být závazná;

3. domnívá se, že pravidla EU by 
měla být formulována jasně a explicitně a 
ve vztahu k genderové rovnosti by měla 
být motivační;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
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Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu silného 
politického závazku ohledně významu 
genderové rovnosti pro celé obyvatelstvo a 
pro hospodářský růst a územní rozvoj;

4. zdůrazňuje potřebu silného 
politického závazku ohledně významu 
genderové rovnosti pro celé obyvatelstvo a 
pro hospodářský růst a územní rozvoj; 
zdůrazňuje, že v zájmu podpory rovnosti 
žen a mužů je nezbytné, aby EU 
vypracovala strategii pro dosažení větší 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem; domnívá se, že pro snížení tlaku 
na ženy během dovolené související s 
rodinou je nezbytná dobrá rovnováha 
mezi pracovním a soukromým životem a 
že kvůli nerovnému rozdělení 
pečovatelských povinností v osobním 
životě chybí ženám dostatek času;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu silného 
politického závazku ohledně významu 
genderové rovnosti pro celé obyvatelstvo a 
pro hospodářský růst a územní rozvoj;

4. zdůrazňuje potřebu silného 
politického závazku ohledně významu 
genderové rovnosti pro celé obyvatelstvo a 
pro spravedlivý, inkluzivní a udržitelný 
hospodářský růst a územní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu silného 
politického závazku ohledně významu 
genderové rovnosti pro celé obyvatelstvo a 
pro hospodářský růst a územní rozvoj;

4. zdůrazňuje potřebu silného 
politického závazku ohledně významu 
rovnosti mužů a žen pro celé obyvatelstvo 
a pro hospodářský růst a územní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za politováníhodné, že se 
tématu genderové rovnosti věnuje méně 
pozornosti ve veřejné diskusi a v 
politickém programu na unijní i 
vnitrostátní úrovni v rámci politiky 
soudržnosti na období po roce 2020;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za politováníhodné, že se 
tématu genderové rovnosti věnuje méně 
pozornosti ve veřejné diskusi a v 
politickém programu na unijní i 
vnitrostátní úrovni v rámci politiky 
soudržnosti na období po roce 2020;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. považuje za politováníhodné, že se 
tématu genderové rovnosti věnuje méně 
pozornosti ve veřejné diskusi a v 
politickém programu na unijní i 
vnitrostátní úrovni v rámci politiky 
soudržnosti na období po roce 2020;

5. domnívá se, že zastoupení všech 
sociálních skupin se ve veřejné sféře 
přiměřeným způsobem odráží, pokud je to 
možné, a je nutno v tomto ohledu 
zdůraznit, že ve veřejné diskusi nejsou 
zastoupeni starší občané, kteří nejsou 
konzultováni či zastoupeni v rámci 
příslušných opatření, pokud jde o dopad, 
který mají veřejné politiky na jejich 
každodenní život, a žádá, aby tato 
skutečnost byla zohledněna na unijní i 
vnitrostátní úrovni v rámci politiky 
soudržnosti na období po roce 2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
v oblasti genderové rovnosti, vnitrostátních 
pokynů a technické podpory a důraznější 
kontroly na úrovni EU po přijetí 
operačních programů;

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
mezi všemi zúčastněnými správami i 
manažery, vnitrostátních pokynů a 
technické podpory a důraznější kontroly na 
úrovni EU po přijetí operačních programů; 
požaduje také, aby byla při plnění cílů 
těchto programů v oblasti hospodářského 
a sociálního rozvoje zohledněna souvislost 
s vnitrostátními plány vyplývajícími z 
plánu obnovy;

Or. es
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Pozměňovací návrh 91
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
v oblasti genderové rovnosti, vnitrostátních 
pokynů a technické podpory a důraznější 
kontroly na úrovni EU po přijetí 
operačních programů;

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
v oblasti genderové rovnosti, vnitrostátních 
pokynů a technické podpory pro 
monitorování dopadu na rovnost žen a 
mužů, který by byl k dispozici v úředních 
jazycích EU, jakož i důraznější kontroly na 
úrovni EU po přijetí operačních programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
v oblasti genderové rovnosti, vnitrostátních 
pokynů a technické podpory a důraznější 
kontroly na úrovni EU po přijetí 
operačních programů;

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného monitorování v oblasti 
genderové rovnosti, vnitrostátních pokynů 
a technické podpory, zejména s cílem 
kompenzovat důsledky pandemie COVID-
19 na nejistá zaměstnání a na nejvíce 
exponované činnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
v oblasti genderové rovnosti, vnitrostátních 
pokynů a technické podpory a důraznější 
kontroly na úrovni EU po přijetí 
operačních programů;

6. zdůrazňuje význam 
koordinovaného rámce pro řízení opatření 
v oblasti rovnosti mužů a žen, 
vnitrostátních pokynů a technické podpory 
za tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytné 
investovat do sociální a hospodářské 
ochrany žen v domácnosti, neboť ženy ve 
většině případů přebírají odpovědnost za 
péči v osobní sféře a podle právních 
předpisů mnoha členských států nemají 
žádná práva na sociální ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že řídícím 
orgánům a prováděcím partnerům chybí 
ostatečné zaškolení a kapacity, pokud jde o 
genderový rozměr evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy), a že i systémy monitorování a 
hodnocení, které se zaměřují na rovnost 

7. považuje za nezbytné posílení 
rozvoje dovedností a kapacit, pokud jde o 
vyhodnocování srovnávacích údajů 
týkajících se rovnosti v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy), a že i systémy monitorování a 
hodnocení týkající se správy a členění 
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žen a mužů, jsou nedostačující; užitečných údajů, které se zaměřují na 
odhalení případného nerovného postavení 
občanů, jsou nedostačující;

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že řídícím 
orgánům a prováděcím partnerům chybí 
dostatečné zaškolení a kapacity, pokud jde 
o genderový rozměr evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy), a že i systémy monitorování a 
hodnocení, které se zaměřují na rovnost 
žen a mužů, jsou nedostačující;

7. poukazuje na to, že systémy 
monitorování a hodnocení, které se 
zaměřují na rovnost žen a mužů, jsou 
nedostačující;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že řídícím 
orgánům a prováděcím partnerům chybí 
ostatečné zaškolení a kapacity, pokud jde o 
genderový rozměr evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy), a že i systémy monitorování a 
hodnocení, které se zaměřují na rovnost 
žen a mužů, jsou nedostačující;

7. považuje za nezbytný další rozvoj v 
oblasti zaškolení a kapacit, pokud jde o 
genderový rozměr evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy), a že jsou zapotřebí koordinované 
strategie monitorování, jednotná metodika 
a systémy hodnocení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že řídícím 
orgánům a prováděcím partnerům chybí 
ostatečné zaškolení a kapacity, pokud jde o 
genderový rozměr evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy), a že i systémy monitorování a 
hodnocení, které se zaměřují na rovnost 
žen a mužů, jsou nedostačující;

7. poukazuje na to, že řídícím 
orgánům a prováděcím partnerům chybí 
dostatečné zapojení do zaškolení a 
kapacit, pokud jde o genderový rozměr 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESI fondy), a že i systémy 
monitorování a hodnocení, které se 
zaměřují na rovnost žen a mužů, jsou 
nedostačující;

Or. ro

Pozměňovací návrh 99
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že chybí závazná 
strategie pro rovnost žen a mužů na 
vnitrostátní a regionální úrovni a že 
nepanuje dostatečné povědomí o přínosech 
prosazování genderové rovnosti pro 
sociálně-ekonomický růst a udržitelný 
rozvoj;

8. zdůrazňuje, že chybí dostatečné 
povědomí o přínosech prosazování 
genderové rovnosti pro sociálně-
ekonomický růst a udržitelný rozvoj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že chybí závazná 
strategie pro rovnost žen a mužů na 
vnitrostátní a regionální úrovni a že 
nepanuje dostatečné povědomí o přínosech 
prosazování genderové rovnosti pro 
sociálně-ekonomický růst a udržitelný 
rozvoj;

8. zdůrazňuje, že chybí dostatečné 
povědomí o přínosech prosazování 
rovnosti příležitostí žen a mužů pro 
sociálně-ekonomický růst a udržitelný 
rozvoj;

Or. es

Pozměňovací návrh 101
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že chybí závazná 
strategie pro rovnost žen a mužů na 
vnitrostátní a regionální úrovni a že 
nepanuje dostatečné povědomí o 
přínosech prosazování genderové rovnosti 
pro sociálně-ekonomický růst a udržitelný 
rozvoj;

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí strategie 
pro rovnost žen a mužů na vnitrostátní a 
regionální úrovni a programů pro zvýšení 
povědomí o přínosech prosazování 
genderové rovnosti pro sociálně-
ekonomický růst a udržitelný rozvoj;

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že chybí závazná 
strategie pro rovnost žen a mužů na 
vnitrostátní a regionální úrovni a že 
nepanuje dostatečné povědomí o přínosech 
prosazování genderové rovnosti pro 
sociálně-ekonomický růst a udržitelný 
rozvoj;

8. zdůrazňuje, že chybí dostatečné 
povědomí o přínosech prosazování 
rovnosti žen a mužů v zájmu sociálně pro 
sociálně-ekonomický růst a udržitelný 
rozvoj na vnitrostátní a regionální úrovni;
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Or. en

Pozměňovací návrh 103
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to zejména v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni; 
vybízí členské státy, aby pokračovaly v 
kampaních na podporu politik v oblasti 
rovnosti, zejména v oblasti sladění 
pracovního a soukromého života, 
odstraňování genderových stereotypů při 
výběru povolání a zlepšení ekonomické 
nezávislosti žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to zejména v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti z univerzitních kruhů a z 
kruhů zaměstnavatelů a odborů, a to 
zejména v rámci dohody o partnerství a při 
vypracovávání zásady partnerství, s cílem 
zohlednit výzvy spojené s účinnými 
genderovými politikami na místní a 
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regionální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to zejména v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány, ekonomickými 
partnery a partnery občanské společnosti, a 
to zejména v rámci dohody o partnerství a 
při vypracovávání zásady partnerství, a to 
průřezovým způsobem, s cílem zohlednit 
výzvy spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to zejména v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány, a to zejména v rámci 
dohody o partnerství a při vypracovávání 
zásady partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 107
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to zejména v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

9. vyzývá členské státy, aby úzce 
koordinovaly svou činnost s místními a 
regionálními orgány a partnery občanské 
společnosti, a to zejména v rámci dohody o 
partnerství a při vypracovávání zásady 
partnerství, s cílem zohlednit výzvy 
spojené s účinnými genderovými 
politikami na místní a regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů;

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů; v tomto ohledu 
zdůrazňuje potenciál EFRR/FS, pokud 
jde o překlenutí rozdílů mezi ženami a 
muži, zejména pokud jde o podnikání žen 
a digitální odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů;

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů; poukazuje na to, že 
je třeba zejména zvýšit povědomí o tom, že 
uplatňování genderového hlediska 
nevyžaduje kompromisy, ale doplňuje jiné 
cíle projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde 
o intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní 
příklady osvědčených postupů;

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům by 
měly být poskytnuty jasnější ukazatele 
účinnosti a účelnosti programů v souladu 
se stanovenými cíli, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR);
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Or. es

Pozměňovací návrh 111
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů;

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů; domnívá se, že pro 
řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní 
příklady osvědčených postupů;

10. domnívá se, že strany účastnící se 
programů a monitorovací výbory mají 
omezené odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému je stále 
nedostatek pokynů, zaškolovacích 
programů a konkrétních příkladů 
osvědčených postupů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 113
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění genderového hlediska v rámci 
konkrétních projektů, zejména pokud jde o 
intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů;

10. domnívá se, že stranám účastnícím 
se programů a monitorovacím výborům 
stále chybí odborné znalosti ohledně 
zavádění rovného postavení žen a mužů v 
rámci konkrétních projektů, zejména pokud 
jde o intervence Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, že 
pro řešení tohoto problému chybí pokyny, 
zaškolovací programy a konkrétní příklady 
osvědčených postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že hledisko rovnosti 
žen a mužů by mohlo být posíleno 
podporou podnikání a vedení žen a 
snižováním rozdílů mezi ženami a muži v 
rozhodovacích pozicích společností, a 
naléhavě vyzývá Radu, aby dosáhla 
dohody o směrnici o zlepšení genderové 
vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách 
(směrnice o ženách v řídících a dozorčích 
orgánech), neboť se jedná o velmi 
důležitý nástroj k dosažení větší genderové 
vyváženosti při přijímání ekonomických 
rozhodnutí na nejvyšší úrovni;



PE662.029v01-00 52/91 AM\1220245CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je zapotřebí více 
investic na řešení rovných příležitostí a 
antidiskriminačních strategií, jako je 
aktivní začleňování, boj proti všem 
formám diskriminace, podpora rovného 
přístupu k cenově dostupným, udržitelným 
a kvalitním službám a omezení a prevence 
předčasného ukončování školní docházky; 
považuje za zásadní více investic do 
podpory rovného přístupu k základním, 
sekundárním a vysokoškolským studiím a 
strategiím celoživotního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví nebo sexuální orientace;

11. zdůrazňuje, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze posuzování, 
přípravy, provádění, monitorování i 
hodnocení zajišťovat nejen rovnost žen a 
mužů, ale také rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace na základě 
pohlaví nebo sexuální orientace; je toho 
názoru, že složení skupin odborníků v 
různých fázích politického cyklu by mělo 
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být vyvážené z hlediska rovnosti žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví nebo sexuální orientace;

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
– je-li to vhodné a nejsou-li tím dotčeny 
ostatní cíle politiky – měly během celé fáze 
přípravy, provádění, monitorování i 
hodnocení zajišťovat nejen rovnost žen a 
mužů, ale také rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace na základě 
pohlaví nebo sexuální orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví nebo sexuální orientace;

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví nebo sexuální orientace, 
včetně pozitivních opatření, pokud je to 
nutné a relevantní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví nebo sexuální orientace;

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví, rasy, etnického 
původu, náboženství nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, provádění, 
monitorování i hodnocení zajišťovat nejen 
rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace 
na základě pohlaví nebo sexuální 
orientace;

11. domnívá se, že všechny programy 
prováděné v rámci politiky soudržnosti by 
měly během celé fáze přípravy, 
monitorování i hodnocení zohledňovat 
nejen rovnost žen a mužů, ale také rovné 
příležitosti pro všechny bez diskriminace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Monika Vana
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, členské státy a 
jejich příslušné orgány, aby dodržovaly 
zásady právního státu, včetně zásady 
nediskriminace a dodržování základních 
práv, pokud jde o rozhodnutí o 
financování programů či regionů, a aby 
prováděly v této oblasti monitorovací 
opatření a aby případy porušení těchto 
zásad vyšetřovaly a náležitým způsobem 
řešily, přičemž vždy je třeba zajistit 
ochranu konečných příjemců; 
zdůrazňuje, že tzv. zóny bez LGBTI tyto 
zásady podkopávají;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Radu, aby naléhavě 
dokončila ratifikaci Úmluvy o prevenci a 
potírání násilí vůči ženám ze strany EU, a 
žádá Komisi, aby předložila právní akt, 
který by řešil všechny formy genderově 
podmíněného násilí a aby podnikla 
nezbytné kroky k tomu, aby bylo násilí 
páchané na ženách zahrnuto do katalogu 
trestných činů uznaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
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Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že opatření zaměřená 
na překlenutí rozdílů mezi ženami a muži 
v rámci politiky soudržnosti by měla 
přijmout průřezový přístup, který zohlední 
i věk, rasu a zdravotní postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. domnívá se, že příjemci politiky 
soudržnosti by neměli přijímat žádnou 
diskriminační politiku, zejména vůči 
menšinám, které stále trpí diskriminací, 
jako je komunita LGBTI; vybízí k 
zamítnutí žádostí potenciálních příjemců, 
včetně žádostí regionálních nebo místních 
orgánů, které přijaly diskriminační 
politiky vůči členům komunity LGBTI, 
jako je vyhlášení tzv. „zón bez LGBT“;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
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Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti by měla věnovat zvláštní 
pozornost ženám žijícím ve venkovských 
oblastech, oblastem postiženým 
průmyslovou transformací a regionům, 
které jsou vážně a trvale znevýhodněny 
přírodními podmínkami nebo po 
demografické stránce, jako například 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, příhraniční a 
horské regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. poukazuje na to, že je třeba zlepšit 
součinnost mezi Fondem soudržnosti, 
fondem na podporu oživení a dalšími 
stávajícími programy, jako jsou programy, 
jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky 
žen ‒ mimo jiné prostřednictvím boje proti 
rozdílům v odměňování žen a mužů a 
nejistému zaměstnání –, investovat do 
pečovatelských zařízení, bojovat proti 
genderově podmíněnému násilí a 
předcházet mu a zajistit přístup ke 
službám sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Monika Vana
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 
formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; poukazuje proto na zásadní 
úlohu politiky soudržnosti při zajišťování 
investic do pečovatelských služeb, 
zlepšování pracovních podmínek v tomto 
odvětví a při podpoře přechodu na 
hospodářství, které vyznává hodnotu péče 
(„care economy“);

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 
formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; poukazuje proto na zásadní 
úlohu politiky soudržnosti při zajišťování 
investic do pečovatelských služeb; vyzývá 
členské státy, aby dostupné finanční 
prostředky v rámci politiky soudržnosti 
prioritně směřovaly na uspokojení 
rostoucí poptávky po pečovatelské 
infrastruktuře, ale také na účinné řešení 
genderových rozdílů ohledně 
zaměstnanosti a z nich vyplývajících 
rozdílů ve mzdách a důchodech a 
segregace na trhu práce, a na související 
zlepšování pracovních podmínek v tomto 
odvětví a podporu přechodu na 
hospodářství, které vyznává hodnotu péče 
(„care economy“);

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 
formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; poukazuje proto na zásadní 
úlohu politiky soudržnosti při zajišťování 
investic do pečovatelských služeb, 
zlepšování pracovních podmínek v tomto 

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 
formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; poukazuje proto na zásadní 
úlohu politiky soudržnosti při zajišťování 
přiměřených investic do pečovatelských 
služeb, zlepšování pracovních podmínek, 
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odvětví a při podpoře přechodu na 
hospodářství, které vyznává hodnotu péče 
(„care economy“);

boji proti neformálnímu a nejistému 
zaměstnávání a vytváření nových vysoce 
kvalitních pracovních míst v tomto 
odvětví a při podpoře přechodu na 
hospodářství, které vyznává hodnotu péče 
(„care economy“) dostupné pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 
formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; poukazuje proto na zásadní 
úlohu politiky soudržnosti při zajišťování 
investic do pečovatelských služeb, 
zlepšování pracovních podmínek v tomto 
odvětví a při podpoře přechodu na 
hospodářství, které vyznává hodnotu péče 
(„care economy“);

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 
formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; vzhledem k tomu, že 80 % 
veškeré péče poskytované v celé EU 
poskytují (neplacení) neformální 
pečovatelé, z nichž 75 % tvoří ženy; 
poukazuje proto na zásadní úlohu politiky 
soudržnosti při zajišťování investic do 
pečovatelských služeb, zlepšování 
pracovních podmínek v tomto odvětví a při 
podpoře přechodu na hospodářství, které 
vyznává hodnotu péče („care economy“);

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je si vědom zátěže, kterou ženy 
nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve 

12. je si vědom zátěže, kterou nesou 
poskytovatelé péče ve formálním i 
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formálním i neformálním prostředí, i její 
sociální hodnoty, zejména během krize 
COVID-19; poukazuje proto na zásadní 
úlohu politiky soudržnosti při zajišťování 
investic do pečovatelských služeb, 
zlepšování pracovních podmínek v tomto 
odvětví a při podpoře přechodu na 
hospodářství, které vyznává hodnotu péče 
(„care economy“);

neformálním prostředí, i její sociální 
hodnoty, zejména během krize COVID-19; 
poukazuje proto na zásadní úlohu politiky 
soudržnosti při zajišťování investic do 
pečovatelských služeb, zlepšování 
pracovních podmínek v tomto odvětví a při 
podpoře přechodu na hospodářství, které 
vyznává hodnotu lepší péče („care 
economy“);

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na významnou úlohu 
fondů soudržnosti při zajišťování investic 
do oblasti pečovatelských služeb; žádá 
Komisi, aby navrhla dohodu pro Evropu v 
oblasti péče zaměřenou na podporu 
přechodu na pečovatelské hospodářství, v 
němž by politika soudržnosti měla hrát 
zásadní úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje skutečnost, že bezpočet 
žen čelí výzvám pandemie COVID-19, 
včetně omezujících opatření, s cílem 
dostat pod kontrolu koronavirus, který 
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podle příslušných zpráv způsobil 
nebývalou míru domácího násilí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na politiku 
soudržnosti pro vytvoření plánů na řešení 
globálního nárůstu genderově 
podmíněného násilí, který mohou vyvolat 
přírodní katastrofy a pandemie; 
konstatuje, že v mnoha zemích EU 
odhalila pandemie závažné nedostatky v 
systémech podpory obětí genderově 
podmíněného násilí; existují velké 
regionální, vnitrostátní a místní rozdíly v 
množství finančních prostředků a kvalitě 
služeb poskytovaných ženám a dětem, 
které jsou vystaveny genderově 
podmíněnému násilí, což zahrnuje i 
fyzické, sexuální, psychologické a 
ekonomické násilí; politika soudržnosti by 
se měla zaměřit na odstranění těchto 
nerovností v přístupu ke službám, které 
zaručují základní lidská práva žen a dětí 
trpících genderově podmíněným násilím;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 odhalila mnoho nerovností, přičemž 
obzvláště závažnou je digitální propast, 
která postihuje zejména méně rozvinuté 
regiony, ženy, starší osoby a osoby žijící v 
nejvzdálenějších regionech a ve 
venkovských, odlehlých a vylidněných 
oblastech; je zapotřebí větších investic do 
digitalizace, digitálních inovací a 
digitálního propojení, což umožní 
spravedlivý a rovný přechod k digitální 
ekonomice a digitálnímu online 
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vzdělávacímu systému, který bude 
přístupný všem občanům, zejména těm 
nejzranitelnějším členům společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v digitálních dovednostech vůči 
mužům a podpořit ekologickou a digitální 
transformaci;

13. uznává, že inovace jsou klíčovým 
prvkem pro podporu růstu a 
zaměstnanosti v Evropě a že strategie 
uzpůsobené na míru mohou každému 
regionu umožnit určit a rozvíjet vlastní 
konkurenční výhody; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti musí podporovat 
rovný přístup žen k odborné přípravě s 
cílem překlenout rozdíly v digitálních 
dovednostech vůči mužům a podpořit 
ekologickou a digitální transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v digitálních dovednostech vůči 
mužům a podpořit ekologickou a digitální 
transformaci;

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v digitálních dovednostech vůči 
mužům a podpořit ekologickou a digitální 
transformaci, například zvýšením podílu 
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absolventek v oborech STEM a jejich 
zapojením do odvětví, která mají zásadní 
význam pro ekologickou transformaci, 
jako je energetika;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v digitálních dovednostech vůči 
mužům a podpořit ekologickou a digitální 
transformaci;

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě a zavádění pozitivních 
opatření s cílem překlenout rozdíly v 
digitálních dovednostech vůči mužům a 
podpořit ekologickou a digitální 
transformaci, a to za současné ochrany 
pracovníků, kteří budou touto 
transformací postiženi;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v digitálních dovednostech vůči 
mužům a podpořit ekologickou a digitální 
transformaci;

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen a mužů 
k odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v dovednostech a podpořit 
spravedlivou, ekologickou a digitální 
transformaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě s cílem překlenout 
rozdíly v digitálních dovednostech vůči 
mužům a podpořit ekologickou a digitální 
transformaci;

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat rovný přístup žen k 
odborné přípravě a zaměstnání s cílem 
překlenout rozdíly v digitálních 
dovednostech vůči mužům a podpořit 
ekologickou a digitální transformaci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 139
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb, a to jak v boji 
proti nerovnostem mezi ženami a muži, tak 
při budování sociální odolnosti a zvládání 
hospodářských, sociálních a 
zdravotnických krizí;

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb a sociální 
infrastruktury, a to jak v boji proti 
nerovnostem mezi ženami a muži, tak při 
budování sociální odolnosti a zvládání 
hospodářských, sociálních a 
zdravotnických krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava, Daniel Buda, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb, a to jak v boji 
proti nerovnostem mezi ženami a muži, tak 
při budování sociální odolnosti a zvládání 
hospodářských, sociálních a 
zdravotnických krizí;

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb, a to jak v boji 
proti různým nerovnostem, jež mohou 
existovat, tak při budování sociální 
odolnosti a zvládání hospodářských, 
sociálních a zdravotnických krizí;

Or. es

Pozměňovací návrh 141
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb, a to jak v boji 
proti nerovnostem mezi ženami a muži, tak 
při budování sociální odolnosti a zvládání 
hospodářských, sociálních a 
zdravotnických krizí;

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb, včetně 
zdravotní péče, a to jak v boji proti 
nerovnostem mezi ženami a muži, tak při 
budování sociální odolnosti a zvládání 
hospodářských, sociálních a 
zdravotnických krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti při investování do vysoce 
kvalitních veřejných služeb, a to jak v boji 
proti nerovnostem mezi ženami a muži, tak 
při budování sociální odolnosti a zvládání 

(Netýká se českého znění.)
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hospodářských, sociálních a 
zdravotnických krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že politika soudržnosti 
se zaměřuje na harmonický rozvoj 
regionů v zájmu cíle hospodářského 
sbližování, a tím přispívá k blahobytu 
občanů; chápe, že realita evropských 
občanů závisí na různých okolnostech, v 
nichž žijí, a že upřednostňování některých 
skupin před ostatními může vést k 
vytváření nežádoucích účinků a nové 
diskriminaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 144
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzdvihuje úlohu měst a regionů, 
které jsou již dlouho v čele úsilí o rovnost 
žen a mužů, jakož i evropské iniciativy 
rozvoje měst, jako je Lipská charta;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
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Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rovnost žen a mužů v politice soudržnosti 
na období po roce 2020

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Mathilde Androuët

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU i na vnitrostátní úrovni přijat pevný 
politický závazek prosazovat genderovou 
rovnost, s cílem zvýšit pozornost, kterou 
rovnosti žen a mužů věnují zúčastněné 
subjekty na místní i celostátní úrovni, a to z 
hlediska lidských práv i z hlediska 
klíčového významu této oblasti pro 
socioekonomický rozvoj, a podpořit další 
angažovanost v tomto směru;

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU i na vnitrostátní úrovni přijat pevný 
politický závazek prosazovat genderovou 
rovnost, s cílem zvýšit pozornost, kterou 
věnují zúčastněné subjekty na místní i 
celostátní úrovni podpoře nejistých 
pracovních míst nebo pracovních míst s 
nízkými mzdami, ale s vysokou 
společenskou hodnotou, většinou 
obsazených ženami; trvá na potřebě 
silného politického závazku na obranu 
právní rovnosti žen a mužů a potřebě 
podpořit další angažovanost v tomto 
směru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU i na vnitrostátní úrovni přijat pevný 
politický závazek prosazovat genderovou 
rovnost, s cílem zvýšit pozornost, kterou 
rovnosti žen a mužů věnují zúčastněné 
subjekty na místní i celostátní úrovni, a to z 
hlediska lidských práv i z hlediska 
klíčového významu této oblasti pro 
socioekonomický rozvoj, a podpořit další 
angažovanost v tomto směru;

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU i na vnitrostátní a regionální úrovni 
přijat pevný politický závazek prosazovat 
genderovou rovnost, s cílem zvýšit 
pozornost, kterou rovnosti žen a mužů 
věnují zúčastněné subjekty na místní, 
regionální i celostátní úrovni, a to z 
hlediska lidských práv i z hlediska 
klíčového významu této oblasti pro 
socioekonomický rozvoj, a podpořit další 
angažovanost v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU i na vnitrostátní úrovni přijat pevný 
politický závazek prosazovat genderovou 
rovnost, s cílem zvýšit pozornost, kterou 
rovnosti žen a mužů věnují zúčastněné 
subjekty na místní i celostátní úrovni, a to z 
hlediska lidských práv i z hlediska 
klíčového významu této oblasti pro 
socioekonomický rozvoj, a podpořit další 
angažovanost v tomto směru;

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni 
EU přijat pevný politický závazek 
prosazovat rovnost mužů a žen, s cílem 
zvýšit pozornost, kterou aspektu rovnosti 
věnují zúčastněné subjekty na místní i 
celostátní úrovni, a to z hlediska lidských 
práv i z hlediska klíčového významu této 
oblasti pro socioekonomický rozvoj, a 
podpořit další angažovanost v tomto 
směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

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

15a. vítá, že jedna z horizontálních 
priorit nového víceletého finančního 
rámce se týká rovnosti žen a mužů a 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; 
zdůrazňuje, že monitorování programů by 
nemělo být zaměřeno pouze na 
posuzování příslušných výdajů, ale – což 
je ještě důležitější – na hodnocení dopadu 
rozpočtu EU na zlepšení rovnosti žen a 
mužů, což přesahuje pouhé posuzování 
toho, jak jsou částky vyčleněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na příležitost, kterou 
představuje konzultace strategií 
udržitelného rozvoje měst a územního 
rozvoje, jež v souladu s Agendou 2030 
vypracovávají orgány místní a regionální 
veřejné správy a jež zajišťují, aby byly při 
navrhování politik na místní a regionální 
úrovni řešeny všechny rozměry 
udržitelného rozvoje, včetně cíle 
udržitelného rozvoje č. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

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

15b. vítá úlohu Evropského institutu 
pro rovnost žen a mužů (EIGE) při 
prosazování rovnosti žen a mužů a v boji 
proti diskriminaci na základě pohlaví; 
zdůrazňuje její pozitivní přínos k 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, 
a to i v oblasti politiky soudržnosti; vyzývá 
k odpovídajícímu financování tohoto 
orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 
konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací;

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 
konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací; dále by měly být po celou 
dobu provádění operačních programů 
zohledňovány a prosazovány rovnost žen 
a mužů a začleňování genderového 
hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 
konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací;

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 
konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací; vyzývá k přijetí konkrétních 
povinností a závazných pokynů, včetně 
pozitivních opatření, je-li to nezbytné a 
relevantní;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 
konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací;

16. vyzývá k tomu, aby byla ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanovena motivační hodnotící 
kritéria v oblasti genderové rovnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 

16. vyzývá k tomu, aby byly ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 nadále brány v úvahu cíle v oblasti 
rovnosti příležitostí a jejich posilování, a 
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konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací;

to s konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech 
operačních programech na období po roce 
2020 stanoveno povinné plnění cílů v 
oblasti genderové rovnosti, a to s 
konkrétními a interdisciplinárními 
opatřeními, která by se měla zavést do 
všech operací;

16. domnívá se, že by bylo možné uvést 
nezávazné požadavky na cíle týkající se 
rovnosti mezi muži a ženami v různých 
operačních programech po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná svůj postoj, že by 
Komise měla monitorovat využívání 
veškerých zdrojů financování EU, včetně 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, a aby v rámci pravidelných dialogů 
s celostátními, regionálními a místními 
orgány připomínala zúčastněným stranám 
jejich závazek k nediskriminaci a také to, 
že tyto prostředky by neměly být za 
žádných okolností využity k 
diskriminačním účelům; vítá v tomto 
ohledu rozhodnutí Komise zamítnout šest 



AM\1220245CS.docx 73/91 PE662.029v01-00

CS

žádostí o partnerství měst, do nichž jsou 
zapojeny polské úřady, které rozhodnutí o 
„zónách bez LGBTI“ přijaly; vyzývá 
Komisi, aby i nadále přijímala konkrétní 
opatření k řešení případů porušení 
pravidel proti diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá k tomu, aby byla část 
finančních prostředků z politiky 
soudržnosti věnována na podporu žen 
stižených chudobou, žen ohrožených 
chudobou, matek samoživitelek, žen se 
zdravotním postižením a žen, které se staly 
obětí násilí; vyzývá členské státy a jejich 
příslušné orgány, aby zavedly odpovídající 
programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti, s cílem zlepšit 
jeho účinnost a přidanou hodnotu ve 
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vztahu k rovnosti žen a mužů; vyzývá 
členské státy, aby vypracovaly závazné 
vnitrostátní strategie pro rovnost žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. podporuje, aby každý členský stát 
mohl v rámci svobodného výkonu svých 
pravomocí vypracovat vnitrostátní strategii 
pro rovnost, která by mohla být 
zohledněna při podpoře opatření v rámci 
politiky soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
závazné vnitrostátní strategie pro 
genderovou rovnost, která by měla 
podpořit opatření v rámci politiky 
soudržnosti a jejich účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
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Mathilde Androuët

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. vybízí členské státy, aby 
vypracovaly hodnocení ex ante a 
vnitrostátní strategii pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
strategie pro genderovou rovnost, která by 
měla podpořit opatření v rámci politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. důrazně podporuje požadavek, aby 
měl každý členský stát vnitrostátní strategii 
pro genderovou rovnost, která by měla 
podpořit opatření v rámci politiky 
soudržnosti;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 165
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
vnitrostátní strategie pro genderovou 
rovnost, která by měla podpořit opatření v 
rámci politiky soudržnosti;

17. důrazně podporuje ex ante 
stanovený požadavek na vypracování 
strategie pro genderovou rovnost, která by 
měla podpořit opatření v rámci politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam partnerství s 
orgány pro rovnost žen a mužů a jejich 
zapojení do všech fází programu; je 
přesvědčen, že všechny orgány vytvořené v 
oblasti politiky soudržnosti by měly být z 
genderového hlediska vyvážené;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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18. zdůrazňuje význam partnerství s 
orgány pro rovnost žen a mužů a jejich 
zapojení do všech fází programu; je 
přesvědčen, že všechny orgány vytvořené v 
oblasti politiky soudržnosti by měly být z 
genderového hlediska vyvážené;

18. zdůrazňuje význam partnerství s 
orgány pro rovnost žen a mužů a jejich 
zapojení do všech fází programu, aby tak 
bylo zajištěno lepší sladění prováděných 
opatření a potřeb žen prostřednictvím 
upevnění institucionálního rámce a 
posílení koordinačních a podpůrných 
orgánů pro rovnost žen a mužů ve všech 
oblastech politiky; je tudíž přesvědčen, že 
všechny orgány vytvořené v oblasti 
politiky soudržnosti by měly být z 
genderového hlediska vyvážené;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam partnerství s 
orgány pro rovnost žen a mužů a jejich 
zapojení do všech fází programu; je 
přesvědčen, že všechny orgány vytvořené v 
oblasti politiky soudržnosti by měly být z 
genderového hlediska vyvážené;

18. zdůrazňuje význam partnerství s 
orgány pro rovnost žen a mužů a důrazně 
podporuje zapojení těchto organizací do 
všech fází programu, aby tak bylo zajištěno 
lepší sladění prováděných opatření a 
potřeb žen prostřednictvím upevnění 
institucionálního rámce a posílení 
koordinace v oblasti rovného postavení 
žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam partnerství s 
orgány pro rovnost žen a mužů a jejich 

18. zdůrazňuje význam spolupráce 
občanské společnosti a její zapojení do 
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zapojení do všech fází programu; je 
přesvědčen, že všechny orgány vytvořené v 
oblasti politiky soudržnosti by měly být z 
genderového hlediska vyvážené;

všech fází programu;

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá k začlenění silné zásady 
partnerství do operačních programů v 
rámci politiky soudržnosti, což umožní 
příjemcům, jako jsou regiony, města a lidé 
vytvářející investice, aby uspokojili své 
místní potřeby, a to při zajištění toho, aby 
byl význam rovnosti žen a mužů 
prosazován a řešen ve všech operačních 
programech;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. domnívá se, že politika soudržnosti 
by měla přispívat k řešení velmi 
rozšířených nerovností ve městech 
prostřednictvím lepšího začleňování žen 
do plánování politiky regionálního a 
městského rozvoje s cílem navrhnout 
města a obce podporující začlenění žen a 
mužů a fungující pro všechny; 
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zdůrazňuje, že městské plánování 
zohledňující rovnost žen a mužů může 
zajistit spravedlivější a rovnější přístup k 
městským statkům; regiony a místní 
orgány veřejné správy hrají klíčovou 
úlohu při podpoře sociálního začleňování 
a územní plánování zohledňující rovnost 
žen a mužů může přispět k pokroku v 
tomto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mělo být povinnou 
součástí hodnocení členských států 
ohledně toho, jak jsou finanční prostředky 
vynakládány a zda je dodržován soulad s 
cíli v oblasti rovnosti žen a mužů;

19. vyzývá k zavedení povinného 
posouzení dopadu na rovnost žen a mužů v 
rámci hodnocení členských států v 
souvislosti s podporou rovnosti žen a 
mužů; mělo by být monitorováno, jak jsou 
finanční prostředky vynakládány a zda 
mají prováděné programy přístup 
založený na lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mělo být povinnou 
součástí hodnocení členských států ohledně 
toho, jak jsou finanční prostředky 
vynakládány a zda je dodržován soulad s 

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mělo být – 
případně v kontextu dané oblasti politiky 
– povinnou součástí hodnocení členských 
států ohledně toho, jak jsou finanční 
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cíli v oblasti rovnosti žen a mužů; prostředky vynakládány a zda je dodržován 
soulad s cíli v oblasti rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mělo být povinnou 
součástí hodnocení členských států ohledně 
toho, jak jsou finanční prostředky 
vynakládány a zda je dodržován soulad s 
cíli v oblasti rovnosti žen a mužů;

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů ex ante a ex post by 
mělo být povinnou součástí hodnocení 
členských států ohledně toho, jak jsou 
finanční prostředky vynakládány a zda je 
účinně dodržován soulad s cíli v oblasti 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mělo být povinnou 
součástí hodnocení členských států ohledně 
toho, jak jsou finanční prostředky 
vynakládány a zda je dodržován soulad s 
cíli v oblasti rovnosti žen a mužů;

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mohlo být součástí 
hodnocení členských států ohledně toho, 
jak jsou finanční prostředky vynakládány a 
zda je dodržován soulad s cíli v oblasti 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
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Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů by mělo být povinnou 
součástí hodnocení členských států ohledně 
toho, jak jsou finanční prostředky 
vynakládány a zda je dodržován soulad s 
cíli v oblasti rovnosti žen a mužů;

19. podtrhuje, že posouzení možných 
nerovností musí být součástí hodnocení 
členských států ohledně toho, jak jsou 
finanční prostředky vynakládány a zda je 
dodržován soulad se stanovenými cíli;

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje velmi rozšířené rozdíly 
v údajích týkajících se rovnosti žen a 
mužů v oblasti politiky soudržnosti a 
územního plánování a vyzývá členské 
státy, aby zavedly metody shromažďování 
údajů odpovídající údajům rozlišeným 
podle pohlaví, aby bylo možné řádně 
analyzovat genderové rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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19a. připomíná, že je třeba hodnotit 
fondy na základě informací 
shromážděných prostřednictvím 
zvláštních požadavků na monitorování; 
zdůrazňuje, že měřitelné ukazatele by 
případně měly rovněž umožnit 
monitorování podpory rovnosti žen a 
mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby během přezkumu politiky 
soudržnosti po roce 2020 v polovině 
období bylo provedeno hodnocení 
využívání zdrojů s cílem posoudit jejich 
účinnost, účelnost, dopad a případně 
inkluzivnost a nediskriminaci, a to i z 
hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno 
ve všech fázích rozpočtového procesu; 
zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na 
rovnost žen a mužů ve všech rozpočtových 
položkách, nejen v cílených opatřeních, a 

vypouští se
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posoudit konečný dopad rozpočtových 
položek na rovnost žen a mužů; žádá, aby 
Komise ve spolupráci s Evropským 
účetním dvorem navrhla za tímto účelem 
metodiku; doporučuje, aby byla použita 
kritéria, jako je národní medián mzdy a 
medián ročního hrubého příjmu v paritě 
kupní síly;

Or. es

Pozměňovací návrh 181
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno 
ve všech fázích rozpočtového procesu; 
zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na 
rovnost žen a mužů ve všech rozpočtových 
položkách, nejen v cílených opatřeních, a 
posoudit konečný dopad rozpočtových 
položek na rovnost žen a mužů; žádá, aby 
Komise ve spolupráci s Evropským 
účetním dvorem navrhla za tímto účelem 
metodiku; doporučuje, aby byla použita 
kritéria, jako je národní medián mzdy a 
medián ročního hrubého příjmu v paritě 
kupní síly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno 
ve všech fázích rozpočtového procesu; 
zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na 
rovnost žen a mužů ve všech rozpočtových 
položkách, nejen v cílených opatřeních, a 
posoudit konečný dopad rozpočtových 
položek na rovnost žen a mužů; žádá, aby 
Komise ve spolupráci s Evropským 
účetním dvorem navrhla za tímto účelem 
metodiku; doporučuje, aby byla použita 
kritéria, jako je národní medián mzdy a 
medián ročního hrubého příjmu v paritě 
kupní síly;

20. připomíná, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno 
ve všech fázích rozpočtového procesu; 
zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na 
rovnost žen a mužů ve všech rozpočtových 
položkách, nejen v cílených opatřeních, a 
posoudit konečný výsledek rozpočtových 
položek na rovnost žen a mužů; žádá, aby 
Komise ve spolupráci s Evropským 
účetním dvorem navrhla za tímto účelem 
metodiku; doporučuje, aby byla použita 
kritéria, která hodnotí nejen národní 
medián mzdy a medián ročního hrubého 
příjmu v paritě kupní síly, ale také 
neekonomické ukazatele, jako jsou 
ukazatele měřící subjektivní blahobyt, 
odstranění genderově podmíněného 
násilí, zapojení občanů, rovnováha mezi 
pracovním a soukromým životem či 
sociální vazby; zdůrazňuje, že posouzení 
výsledku je možné pouze tehdy, jsou-li k 
dispozici údaje rozlišené podle pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno 
ve všech fázích rozpočtového procesu; 
zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na 
rovnost žen a mužů ve všech rozpočtových 
položkách, nejen v cílených opatřeních, a 
posoudit konečný dopad rozpočtových 
položek na rovnost žen a mužů; žádá, aby 
Komise ve spolupráci s Evropským 
účetním dvorem navrhla za tímto účelem 
metodiku; doporučuje, aby byla použita 
kritéria, jako je národní medián mzdy a 

20. připomíná, že začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno 
ve všech fázích rozpočtového procesu; 
zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na 
rovnost žen a mužů; žádá, aby Komise ve 
spolupráci s Evropským účetním dvorem 
navrhla za tímto účelem metodiku; 
doporučuje, aby byla použita kritéria, jako 
je národní medián mzdy a medián ročního 
hrubého příjmu v paritě kupní síly;
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medián ročního hrubého příjmu v paritě 
kupní síly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
by Komise měla u každého politického a 
legislativního návrhu v oblasti politiky 
soudržnosti provést posouzení dopadu na 
rovnost žen a mužů a dále definovat 
ukazatele zohledňující rovnost žen a 
mužů, shromažďovat údaje rozčleněné 
podle pohlaví a provádět hodnocení 
zohledňující rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; doporučuje využít stávajících 

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti integrace, řádné správy a rovnosti;
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nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 186
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

21. vyzývá všechny orgány, aby šířily 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny, školení a závazné cíle v 
oblasti rovnosti žen a mužů s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
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mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; vyzývá k začlenění hlediska 
rovnosti žen a mužů ve všech fázích 
hodnocení, provádění a monitorování ESI 
fondů; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Mircea-Gheorghe Hava
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření, široce zaměřená na vytváření 
nových pracovních míst a zajištění stejné 
odměny za stejnou práci; doporučuje 
využít stávajících nástrojů vyvinutých 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů (EIGE), jako je jeho soubor nástrojů 
pro genderové rozpočtování v rámci ESI 
fondů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 190
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a školení s cílem šířit 
konkrétní příklady osvědčených postupů v 
oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů; dále zdůrazňuje, že ve fázi výběru 
projektů by měla být posílena kritéria pro 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
opatření; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 

21. vyzývá všechny orgány, aby 
poskytly pokyny a – na pravidelném 
základě – praktický výcvik na všech 
úrovních veřejné správy s cílem šířit a 
dostat do povědomí konkrétní příklady 
osvědčených postupů v oblasti začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů; dále 
zdůrazňuje, že ve fázi výběru projektů by 
měla být posílena kritéria pro začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím vyššího bodového 
hodnocení a požadavků na praktičtější 
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jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

opatření; doporučuje využít stávajících 
nástrojů vyvinutých Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je 
jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy a jejich 
příslušné orgány, aby prováděly programy 
zaměřené na prevenci násilí páchaného 
na ženách, na boj proti němu a na pomoc 
obětem násilí, vzhledem k tomu, že se 
míra domácího a genderově podmíněného 
násilí ve většině členských států během 
krize COVID-19 zvýšila; zdůrazňuje, že 
má-li se prosazovat genderová rovnost, 
zvyšovat povědomí veřejnosti o 
genderových nerovnostech a o domácím 
násilí, mají-li se chránit oběti a současně 
poskytovat cílená podpora, je nezbytné, 
aby místní orgány zapojily do své činnosti 
regionální zaměstnavatele a nevládní 
organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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21a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 
prioritami v oblasti zdraví žen a mužů, jak 
jsou definovány ve strategii EU pro 
rovnost žen a mužů v rámci politiky 
soudržnosti, včetně sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že je důležité 
vyhodnotit výsledky odborné přípravy s 
cílem posoudit její účinnost pro zlepšování 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby do svého 
sdělení o zahájení nové politiky 
soudržnosti na období 2021–2027 začlenila 
nezbytná doporučení týkající se 
prosazování genderového rozměru a otázek 
souvisejících s rovností žen a mužů;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr
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