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Pozměňovací návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
9. března 2004 o sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života1,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
19. června 2007 o právním rámci opatření 
pro sladění rodinného života a období 
studia u mladých žen v Evropské unii2,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Právní východisko 14 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne
13. března 2008 o specifické situaci žen ve 
věznicích a dopadu uvěznění rodičů na 

                                               
1 Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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společenský a rodinný život1,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základním právem a zásadou EU 
zakotvenou ve Smlouvě o založení 
Evropského společenství a Chartě 
základních práv Evropské unie, vzhledem 
k tomu, že i přes značný pokrok dosažený 
v této oblasti řada nerovností mezi ženami 
a muži přetrvává,

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen 
a mužů je základním právem a zásadou EU 
zakotvenou ve Smlouvě o založení 
Evropského společenství a Chartě 
základních práv Evropské unie, vzhledem 
k tomu, že i přes značný pokrok dosažený 
v této oblasti nerovnosti mezi ženami 
a muži přetrvávají,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že násilí páchané na 
ženách je největší překážkou pro dosažení 
rovnosti mezi ženami a muži a 
nejrozšířenější formou porušování 
lidských práv, bez ohledu na zeměpisné, 
hospodářské či společenské hranice; 
vzhledem k tomu, že počet žen, které jsou 
obětí násilí, je znepokojující,

B. vzhledem k tomu, že násilí páchané na 
ženách je největší překážkou pro dosažení 
rovnosti mezi ženami a muži a jednou 
z nejrozšířenějších forem porušování 
lidských práv, bez ohledu na zeměpisné, 
hospodářské či společenské hranice; 
vzhledem k tomu, že počet žen, které jsou 
obětí násilí, je znepokojující,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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Pozměňovací návrh 6
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že násilí páchané na 
ženách je největší překážkou pro dosažení
rovnosti mezi ženami a muži a 
nejrozšířenější formou porušování lidských 
práv, bez ohledu na zeměpisné, 
hospodářské či společenské hranice; 
vzhledem k tomu, že počet žen, které jsou 
obětí násilí, je znepokojující,

B. vzhledem k tomu, že násilí páchané na 
ženách je jednou z největších překážek pro 
dosažení rovnosti mezi ženami a muži 
a nejrozšířenější formou porušování 
lidských práv, bez ohledu na zeměpisné, 
hospodářské či společenské hranice; 
vzhledem k tomu, že počet žen, které jsou 
obětí násilí, je znepokojující,

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že pojem „násilí 
páchané na ženách“ označuje všechny 
násilné činy spáchané na základě pohlaví, 
které ženám způsobí či mohou způsobit 
fyzické, sexuální či psychické utrpení 
nebo újmu, včetně vyhrožování takovými 
činy, nátlak nebo svévolné zbavení 
svobody, ať již ve veřejném nebo 
soukromém životě,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Gabriela Creţu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že obchodování 
se ženami za účelem prostituce 
představuje nepřijatelné porušení práv 
žen a právních předpisů, neboť se jedná 
o moderní formu otroctví, která je úzce 
spjata s dalšími formami trestné činnosti, 
a značně podkopává veškeré snahy 
o dosažení rovnosti žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že muži ani ženy 
nemohou být považováni za pouhý 
pracovní nástroj ke zvýšení zisku podniků 
nebo účinnosti správních orgánů; proto se 
domnívá, že politiky podporující 
skutečnou rovnost příležitostí žen a mužů 
musí brát v úvahu odlišné přístupy 
k mužům a k ženám v jednotlivých 
obdobích jejich života v souladu 
s komplementaritou pohlaví, aby 
nedocházelo ke znevýhodňování žen 
a mužů, kteří se rozhodli mít děti 
a odpovědně přijmout své rodičovské 
povinnosti,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že nelze pochybovat 
o tom, že rovnost žen a mužů, která se 
vztahuje i na jejich důstojnost 
a odpovědnost, je důvodem plně 
opravňujícím přístup žen k významným 
funkcím ve veřejné i soukromé sféře; 
připomíná, že skutečná podpora žen 
vyžaduje, aby byla jednoznačně uznána 
hodnota její mateřské a rodinné úlohy ve 
srovnání se všemi ostatními funkcemi ve 
veřejném i soukromém sektoru a ve 
srovnání se všemi ostatními profesemi; 
konstatuje, že usilujeme-li o to, aby 
sociální a kulturní vývoj Evropy byl 
skutečně a plně humánní, je nezbytné, aby 
tyto funkce a tyto profese byly navzájem 
úzce spjaty,

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že podpora 
podnikové politiky zaměřené na flexibilitu 
na trhu práce nesmí být soustředěna 
v prvé řadě na potřeby podniků či orgánů 
veřejné správy, nýbrž že politika flexibility 
musí brát v úvahu především čas, který 
ženy i muži potřebují k tomu, aby 
odpovědně přijali své rodinné povinnosti,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že účast žen na trhu 
práce se většinou nadále vyznačuje 
vysokým a vzrůstajícím podílem 
zaměstnání na částečný úvazek, který 
v roce 2007 dosahoval 74,9 % 
v Nizozemsku a 31,4 % v evropské 
sedmadvacítce, zatímco u mužů tento 
podíl představoval pouze 7,8 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že odvětvová 
a pracovní segregace mužů a žen neklesá 
a v některých zemích dokonce vzrůstá,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že odvětvová a 
pracovní segregace mužů a žen neklesá 

Netýká se českého znění.
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a v některých zemích dokonce vzrůstá,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
rozhodování je určujícím znakem rovnosti 
žen a mužů; vzhledem k tomu, že počet žen 
ve vedoucích pozicích v podnicích zůstává 
na stejné úrovni a počet žen v politice se 
zvyšuje jen pomalu,

F. vzhledem k tomu, že účast žen na 
rozhodování je určujícím znakem rovnosti 
žen a mužů; vzhledem k tomu, že počet žen 
ve vedoucích pozicích v podnicích a na 
univerzitách zůstává nedostatečný a počet 
žen v politice a ve výzkumu se zvyšuje jen 
pomalu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že lisabonských cílů 
v oblasti růstu a podpory sociálního tržního 
hospodářství lze dosáhnout pouze plným 
využitím významného potenciálu žen na 
trhu práce,

H. vzhledem k tomu, že lisabonských cílů 
v oblasti růstu a podpory sociálního tržního 
hospodářství lze dosáhnout pouze plným 
využitím významného potenciálu žen na 
trhu práce, stejně jako formálním uznáním 
jejich zvláštních schopností, které se 
uplatňují při vytváření sítí mezigenerační 
solidarity a při výchově k aktivnímu 
občanství a lidským postojům příštích 
generací,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že existuje riziko 
„nuceného“ zaměstnání na částečný 
úvazek, zejména u žen, které často musí 
volit toto řešení z důvodu nedostupnosti 
zařízení pro péči o děti,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že řada problémů a 
obtíží má větší vliv na ženy než na muže, 
zejména kvalita zaměstnání, zaměstnání na 
částečný úvazek a dočasné zaměstnání, 
výpomoc partnerům v zemědělství 
a zvýšené riziko chudoby,

I. vzhledem k tomu, že řada problémů
a obtíží má větší vliv na ženy než na muže, 
zejména kvalita zaměstnání, zaměstnání na 
částečný úvazek a dočasné zaměstnání, 
„výpomoc“ partnerům v některých 
odvětvích, např. v zemědělství nebo 
rybolovu a v malých rodinných podnicích,
zdraví a bezpečnost při práci, ochrana 
v oblasti mateřství a zvýšené riziko 
chudoby,

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Iratxe García Pérez

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

Ia. vzhledem k tomu, že ve venkovských 
oblastech je nižší míra zaměstnanosti 
mužů i žen; vzhledem k tomu, že mnohé 
z žen nikdy aktivně nevstoupí na oficiální 
trh práce, a nejsou z toho důvodu 
registrovány jako uchazečky o zaměstnání 
ani zohledněny ve statistikách 
nezaměstnanosti, což přináší specifické 
finanční a právní problémy, pokud jde 
o přístup k mateřské a nemocenské 
dovolené, získání nároku na důchod 
a přístup k sociálnímu zabezpečení, 
a stejně tak i v případě rozvodu; vzhledem 
k tomu, že venkovské oblasti se potýkají 
s vážným nedostatkem kvalitních 
pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že značné rozdíly 
mezi muži a ženami přetrvávají i ve všech 
ostatních ohledech, které souvisejí 
s kvalitou práce, např. sladění pracovního 
a soukromého života, pracovní podmínky, 
při nichž nejsou plně využívány 
schopností lidí, a stejně i v oblasti zdraví 
a bezpečnosti práce; vzhledem k tomu, že 
míra zaměstnanosti žen pečujících o děti 
dosahuje pouze 62,4 %, zatímco u mužů je 
to 91,4 %; vzhledem k tomu, že 76,5 % 
osob pracujících na částečný úvazek 
představují ženy; že ženy rovněž více 
vyhledávají dočasné pracovní smlouvy 
(15,1 %, což je o jeden procentní bod více 
než u mužů); že dlouhodobá 
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nezaměstnanost je trvale častější u žen 
(4,5 %) než u mužů (3,5 %),

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že ženy, zejména 
ženy starší 65 let, jsou častěji než muži 
ohroženy rizikem chudoby (21 %, což je 
o pět procentních bodů více než u mužů),

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že slučitelnost 
pracovního, rodinného a soukromého 
života je i nadále jak pro ženy, tak pro 
muže nedořešenou otázkou,

K. vzhledem k tomu, že slučitelnost 
pracovního, rodinného a soukromého 
života a období učení či studia je i nadále 
jak pro ženy, tak pro muže nedořešenou 
otázkou,

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že sociální partneři 
hrají důležitou roli při určování kroků 
směřujícím k rovnosti žen a mužů na 
evropské, vnitrostátní, regionální, 
odvětvové úrovni i na úrovni podniků,

L. vzhledem k tomu, že sociální partneři 
hrají důležitou roli při určování 
a skutečném uplatňování kroků 
směřujících k rovnosti žen a mužů na 
evropské, vnitrostátní, regionální, 
odvětvové úrovni i na úrovni podniků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že sociální partneři 
hrají důležitou roli při určování kroků 
směřujícím k rovnosti žen a mužů na 
evropské, vnitrostátní, regionální, 
odvětvové úrovni i na úrovni podniků,

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že nárok na 
rodičovskou dovolenou umožňuje otcům 
sdílet odpovědnost, a tak posilovat rovnost 
žen a mužů,

M. vzhledem k tomu, že rozdělení 
rodinných a domácích povinností mezi 
muže a ženy, dosažitelné zejména díky 
většímu využívání rodičovské a otcovské 
dovolené, je nezbytnou podmínkou 
podpory a zajištění rovnosti žen a mužů,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 26
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že nárok na 
rodičovskou dovolenou umožňuje otcům 
sdílet odpovědnost, a tak posilovat rovnost 
žen a mužů,

M. vzhledem k tomu, že nárok na 
rodičovskou dovolenou umožňuje otcům 
sdílet odpovědnost, a tak posilovat rovnost 
žen a mužů, a vzhledem k tomu, že 
nezařazení mateřské a studijní dovolené 
do výpočtu celkového počtu 
odpracovaných hodin představuje 
diskriminaci a znevýhodňuje ženy na trhu 
práce,

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že přístup ke službám 
péče o dítě, starší osoby a jiné závislé 
osoby je pro rovnou účast žen a mužů na 
trhu práce zásadní,

N. vzhledem k tomu, že přístup ke službám 
péče o dítě, starší osoby a jiné závislé 
osoby je pro rovnou účast žen a mužů na 
trhu práce, ve vzdělávání a odborné 
přípravě zásadní,

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu Komise a znovu zdůrazňuje
dvojí povahu začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů na úrovni EU, 
spočívající na jedné straně v zajištění 
rovnosti žen a mužů ve všech oblastech 
politiky a v cílených opatřeních proti 
diskriminaci žen na straně druhé, včetně 
kampaní na zvýšení povědomí, výměny 
osvědčených postupů, diskusí s občany 
a partnerských iniciativ mezi veřejným a 
soukromým sektorem;

1. konstatuje, že kvantitativní zvýšení 
zaměstnanosti žen nebylo provázeno 
očekávaným kvalitativním zlepšením a že 
zpráva Komise se omezuje na opětovné 
připomenutí dvojí povahy začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni 
EU, spočívající na jedné straně v úsilí 
o zajištění rovnosti žen a mužů ve všech 
oblastech politiky a v úsilí o zavádění
cílených opatření proti diskriminaci žen na 
straně druhé, včetně kampaní na zvýšení 
povědomí, výměny osvědčených postupů, 
diskusí s občany a partnerských iniciativ 
mezi veřejným a soukromým sektorem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Anne Van Lancker

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu Komise a znovu zdůrazňuje 
dvojí povahu začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů na úrovni EU, 
spočívající na jedné straně v zajištění 
rovnosti žen a mužů ve všech oblastech 
politiky a v cílených opatřeních proti 
diskriminaci žen na straně druhé, včetně 
kampaní na zvýšení povědomí, výměny 
osvědčených postupů, diskusí s občany 
a partnerských iniciativ mezi veřejným a 
soukromým sektorem;

1. vítá zprávu Komise a znovu zdůrazňuje 
dvojí povahu politiky podporující rovnost 
žen a mužů na úrovni EU, spočívající na 
jedné straně v zajištění rovnosti žen a mužů 
ve všech oblastech politiky (začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů) a v cílených 
opatřeních proti diskriminaci žen na straně 
druhé, včetně kampaní na zvýšení 
povědomí, výměny osvědčených postupů, 
diskusí s občany a partnerských iniciativ 
mezi veřejným a soukromým sektorem;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 30
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu Komise a znovu zdůrazňuje 
dvojí povahu začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů na úrovni EU, spočívající na 
jedné straně v zajištění rovnosti žen a mužů 
ve všech oblastech politiky a v cílených 
opatřeních proti diskriminaci žen na straně 
druhé, včetně kampaní na zvýšení 
povědomí, výměny osvědčených postupů, 
diskusí s občany a partnerských iniciativ 
mezi veřejným a soukromým sektorem;

1. vítá zprávu Komise a znovu zdůrazňuje 
dvojí povahu začleňování hlediska rovnosti 
příležitostí žen a mužů na úrovni EU, 
spočívající na jedné straně v zajištění 
rovnosti žen a mužů ve všech oblastech 
politiky a v cílených opatřeních proti 
diskriminaci žen na straně druhé, včetně 
kampaní na zvýšení povědomí, výměny 
osvědčených postupů, diskusí s občany 
a partnerských iniciativ mezi veřejným 
a soukromým sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam boje proti násilí na 
ženách, za účelem dosažení  rovnosti žen a 
mužů, vyzývá proto členské státy a 
Komisi, aby v této oblasti podnikly 
společné kroky,  naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zvážila možnosti nových opatření v 
boji proti násilí na ženách;

2. zdůrazňuje význam boje proti násilí na
ženách, za účelem dosažení  rovnosti žen 
a mužů, vyzývá proto členské státy 
a Komisi, aby v této oblasti podnikly 
společné kroky s cílem zhodnotit účinnost 
přijatých opatření k potírání násilí na 
ženách a případně zvážit přijetí nových 
opatření;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a Radu, aby položily 
jasný právní základ boje proti všem 
formám násilí na ženách, včetně 
obchodování se ženami, a aby rozhodly 
o tom, že bude s platností pro celé 
Společenství vytvořena evropská politika 
zaměřená na boj proti obchodování 
s lidmi a na otázky spojené 
s přistěhovalectvím a azylem, konkrétněji 
na právo azylu z důvodu represe 
a pronásledování na základě pohlavní 
příslušnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gabriela Creţu

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sjednotily své úsilí v boji proti 
organizované trestné činnosti a sítím 
nezákonného obchodu a aby přijaly nová 
legislativní, správní, vzdělávací, sociální 
a kulturní opatření ke snížení poptávky po 
prostituci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Gabriela Creţu

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby neprodleně 
ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy 
o opatřeních proti obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje celkové zapojení žen do 
rozhodování na místní, vnitrostátní a 
evropské úrovni za nedostatečné, a proto 
vyzývá Komisi, členské státy a politické 
strany, aby uvážily konkrétní kroky ke 
zlepšení této situace;

3. považuje celkové zapojení žen do 
rozhodování na místní, vnitrostátní 
a evropské úrovni za nedostatečně 
reprezentativní, a proto vyzývá Komisi, 
členské státy a politické strany, aby uvážily 
konkrétní kroky ke zlepšení této situace, 
zejména organizací kampaní pro aktivní 
občanství a informačních programů 
týkajících se politické činnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Anne Van Lancker

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje celkové zapojení žen do 
rozhodování na místní, vnitrostátní a 

3. považuje celkové zapojení žen do 
rozhodování na místní, vnitrostátní 
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evropské úrovni za nedostatečné, a proto 
vyzývá Komisi, členské státy a politické 
strany, aby uvážily konkrétní kroky ke 
zlepšení této situace;

a evropské úrovni za nedostatečné, a proto 
vyzývá Komisi, členské státy a politické 
strany, aby uvážily konkrétní kroky ke 
zlepšení této situace; v tomto ohledu 
uvádí, že na zastoupení žen má pozitivní 
dopad zavedení volebních kvót;

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen nedostatečným 
pokrokem ohledně rozdílů v 
odměňování mužů a žen v několika
posledních letech; vyzývá proto Komisi 
a členské státy, aby zhodnotily své 
strategie a činnost v této oblasti a 
případně zavedly nová opatření či 
přístupy při uplatňování stávajících 
opatření, jež by pomohly zlepšit situaci; 
podtrhuje potřebu společných kroků, 
zejména v souvislosti s novou etapou 
Evropské strategie pro růst 
a zaměstnanost a s obecnými zásadami 
„flexikurity“(spojení flexibility a 
jistoty); 

;

5. je znepokojen nedostatečným pokrokem 
ohledně rozdílů v odměňování mužů a žen 
v několika posledních letech; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zhodnotily své 
strategie a činnost v této oblasti a případně 
zavedly ve spolupráci se sociálními 
partnery nová opatření či přístupy při 
uplatňování stávajících opatření, s cílem 
zlepšit situaci; podtrhuje potřebu 
společných kroků, zejména v souvislosti 
s novou etapou Evropské strategie pro růst 
a zaměstnanost a s obecnými zásadami 
„flexikurity“(spojení flexibility a jistoty);

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Anne Van Lancker

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen nedostatečným pokrokem 
ohledně rozdílů v odměňování mužů a žen 
v několika posledních letech; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zhodnotily své 
strategie a činnost v této oblasti a případně 
zavedly nová opatření či přístupy při 
uplatňování stávajících opatření, jež by 
pomohly zlepšit situaci; podtrhuje potřebu 
společných kroků, zejména v souvislosti s
novou etapou Evropské strategie pro růst 
a zaměstnanost a s obecnými zásadami 
„flexikurity“(spojení flexibility a jistoty); 

;

5. je znepokojen nedostatečným pokrokem 
ohledně rozdílů v odměňování mužů a žen 
v několika posledních letech; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zhodnotily své 
strategie a činnost v této oblasti a případně 
zavedly nová opatření či přístupy při 
uplatňování stávajících opatření, jež by 
pomohly zlepšit situaci, v této souvislosti 
podporuje návrh poradního výboru pro 
rovnost příležitostí, zaměřený na posílení 
evropských právních předpisů platných 
v dané oblasti, a to v tom smyslu, že by 
měla být zaměstnavatelům uložena 
povinnost provádět mzdové audity 
a rozvíjet vlastní akční plány s cílem 
odstranit rozdíly ve mzdách; podtrhuje 
potřebu společných kroků, zejména 
v souvislosti s novou etapou Evropské 
strategie pro růst a zaměstnanost 
a s obecnými zásadami 
„flexikurity“(spojení flexibility a jistoty);

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen nedostatečným pokrokem 
ohledně rozdílů v odměňování mužů a žen 
v několika posledních letech; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby zhodnotily své 
strategie a činnost v této oblasti a případně 
zavedly nová opatření či přístupy při 
uplatňování stávajících opatření, jež by 
pomohly zlepšit situaci; podtrhuje potřebu 
společných kroků, zejména v souvislosti s 
novou etapou Evropské strategie pro růst 
a zaměstnanost a s obecnými zásadami 

Netýká se francouzského znění.
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„flexikurity“(spojení flexibility a jistoty);

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen znevýhodněním žen na 
trhu práce, v jehož důsledku mají ženy 
v oblasti důchodu a dalších sociálních 
dávek méně individuálních práv, a to 
zejména v rámci systémů, v nichž jsou tato 
práva úzce spjata s příspěvky či s příjmy 
podle typu profese dotyčné osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá orgány Společenství a členské 
státy, aby prohlásily 22. únor 
Mezinárodním dnem rovnosti mezd;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je znepokojen přetrvávající 
nerovnováhou mezi úrovní vzdělanosti žen 
a mužů na jedné straně a situací na trhu 
práce na straně druhé, kdy ženy mají nižší 
příjmy a jejich kariéra se vyvíjí pomaleji 
než u mužů, přičemž ale studijní výsledky 
žen jsou lepší než u mužů; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zjistily 
příčiny a našly řešení této situace;

6. je znepokojen přetrvávající 
nerovnováhou mezi úrovní vzdělanosti žen 
a mužů na jedné straně a situací na trhu 
práce na straně druhé, kdy ženy mají nižší 
příjmy a méně jistá pracovní místa a jejich 
kariéra se vyvíjí pomaleji než u mužů, 
přičemž ale studijní výsledky žen jsou lepší 
než u mužů; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zjistily příčiny a našly 
řešení této situace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby přijaly příslušná opatření proti
stereotypům ve vzdělávání, zaměstnání a 
médiích a zdůraznily roli mužů při podpoře 
rovnosti;

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby na všech úrovních a ve všech 
oblastech přijaly příslušná opatření proti 
stereotypům ve vzdělávání a zaměstnání, 
aby informovaly média, občanskou 
společnost a sociální partnery o tomto 
úsilí a zapojily je do něj a aby také
zdůraznily roli mužů při podpoře rovnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
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aby přijaly příslušná opatření proti 
stereotypům ve vzdělávání, zaměstnání a 
médiích a zdůraznily roli mužů při podpoře 
rovnosti;

aby přijaly příslušná opatření pro boj 
s nepatřičnými postupy ve vzdělávání, 
zaměstnání a médiích a zdůraznily roli 
mužů při podpoře rovnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí význam toho, aby ženy 
plně využívaly svá sexuální a reprodukční 
práva v rámci posilování postavení žen; 
proto podporuje opatření a kroky, jež 
zlepšují přístup žen ke službám v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví, a 
zvyšování jejich povědomí ohledně jejich 
práv a dostupných služeb;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí význam toho, aby ženy 
plně využívaly svá sexuální a reprodukční 
práva v rámci posilování postavení žen; 
proto podporuje opatření a kroky, jež 
zlepšují přístup žen ke službám v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví, a 
zvyšování jejich povědomí ohledně jejich 
práv a dostupných služeb;

8. bere na vědomí význam toho, aby ženy 
měly rovný přístup ke službám v oblasti 
zdravotní péče, vysokou úroveň ochrany 
mateřství při práci a aby byly také 
informovány o svých právech 
a dostupných službách, stejně jako 
o způsobu, jak jich využívat;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 47
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí význam toho, aby ženy 
plně využívaly svá sexuální a reprodukční 
práva v rámci posilování postavení žen; 
proto podporuje opatření a kroky, jež 
zlepšují přístup žen ke službám v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví, 
a zvyšování jejich povědomí ohledně jejich 
práv a dostupných služeb;

8. bere na vědomí význam toho, aby ženy 
plně využívaly svá práva týkající se jejich 
zdraví; proto podporuje opatření a kroky, 
jež zlepšují přístup žen ke službám 
v oblasti zdravotní péče;

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá členské státy, aby podporovaly 
Komisi při provádění kontroly 
uplatňování vnitrostátních opatření, 
s cílem zhodnotit dodržování zásady 
rovnosti, zejména pokud jde o zákonná 
práva, důchodové systémy a systémy 
sociálního zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly další opatření pro zlepšení přístupu 
žen na trh práce, jejich účasti na tomto trhu 
a kvality zaměstnání žen, zejména 
prostřednictvím programů celoživotního 
vzdělávání vytvořených za tímto účelem;  
naléhavě vyzývá Komisi, aby při sledování 
tohoto cíle použila evropské strukturální 
fondy;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly další opatření pro zlepšení přístupu 
žen na trh práce, jejich účasti na tomto 
trhu, a to zejména v odvětvích, kde nejsou 
ženy příliš zastoupeny, např. vyspělé 
technologie, výzkum, věda a inženýrství,
stejně jako pro zlepšení kvality zaměstnání 
žen, zejména prostřednictvím programů 
celoživotního vzdělávání na všech 
stupních; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při sledování tohoto 
cíle použily evropské strukturální fondy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost situaci žen 
vypomáhajícím partnerům v zemědělství, 
a to jak z hlediska rovnosti žen a mužů, 
tak při zohlednění větší zranitelnosti žen 
v porovnání s muži;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost situaci žen 
vypomáhajícím partnerům v zemědělství,
stejně jako v malých a středních 
podnicích ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 



PE407.723v01-00 26/36 AM\726737CS.doc
Externí překlad

CS

věnovaly pozornost situaci žen 
vypomáhajícím partnerům v zemědělství, a 
to jak z hlediska rovnosti žen a mužů, tak 
při zohlednění větší zranitelnosti žen v 
porovnání s muži; 

věnovaly pozornost situaci žen 
vypomáhajícím partnerům v některých 
odvětvích, např. v zemědělství, rybolovu 
a v malých rodinných podnicích, a to jak 
z hlediska rovnosti žen a mužů, tak při 
zohlednění větší zranitelnosti žen 
v porovnání s muži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Anne Van Lancker

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost situaci žen 
vypomáhajícím partnerům v zemědělství, a 
to jak z hlediska rovnosti žen a mužů, tak 
při zohlednění větší zranitelnosti žen v 
porovnání s muži;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost situaci žen 
vypomáhajícím partnerům v zemědělství, 
a to jak z hlediska rovnosti žen a mužů, tak 
při zohlednění větší zranitelnosti žen 
v porovnání s muži; žádá Komisi, aby 
neprodleně změnila směrnici 86/613/EHS 
o uplatňování zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy samostatně výdělečně 
činné, včetně oblasti zemědělství, 
a o ochraně v mateřství1, s cílem odstranit 
nepřímou diskriminaci, uplatňovat 
pozitivní povinnost rovného zacházení 
a zlepšit právní postavení žen 
vypomáhajících partnerům.

Or. nl

Pozměňovací návrh 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 11

                                               
1 Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
právní rámec, který by upravoval společné 
vlastnictví a zajistil plné uznání práv žen v 
zemědělství, příslušnou ochranu v oblasti
sociálního zabezpečení a uznání jejich 
práce;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily plné 
uznání práv žen vypomáhajících 
partnerům, příslušnou ochranu v oblasti
sociálního zabezpečení, důchodu a uznání 
jejich práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy, aby podporovaly 
podnikání žen v průmyslu a aby 
poskytovaly finanční podporu ženám 
zakládajícím podniky;

12. . vybízí členské státy, aby podporovaly 
podnikání žen v průmyslu a aby 
poskytovaly finanční podporu a služby 
pracovního poradenství ženám 
zakládajícím podniky, stejně jako 
přiměřenou odbornou přípravu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby věnovaly 
zvláštní pozornost možnostem, které se 
v oblasti mateřství nabízejí ženám 
vykonávajícím samostatnou výdělečnou 
činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Esther De Lange

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
věnovaly pozornost tomu, že vzrůstá počet 
pracovníků, kteří formálně vykonávají 
samostatně výdělečnou činnost, ve 
skutečnosti však mohou být zařazeni do 
kategorie „ekonomicky závislých 
pracovníků“;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy k uznání 
podniků, které přijímají opatření 
k podpoře rovnosti žen a mužů 
a k nastolení rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem, s cílem podpořit 
osvědčené postupy v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upřednostnily a věnovaly zvláštní 
pozornost zranitelnějším skupinám žen, 
zejména ženám se zdravotním postižením, 
ženám vyživujícím závislé osoby, starším 
ženám, příslušnicím menšin a 
přistěhovaleckých skupin, a aby vyvinuly 
cílená opatření zaměřená na jejich potřeby;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
upřednostnily a věnovaly zvláštní 
pozornost zranitelnějším skupinám žen, 
zejména ženám se zdravotním postižením, 
ženám vyživujícím závislé osoby, starším 
ženám, příslušnicím menšin 
a přistěhovaleckých skupin a uvězněným 
ženám a aby vyvinuly cílená opatření 
zaměřená na jejich potřeby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly a uplatnily opatření, která 
pomohou postiženým ženám zapojit se do 
sociálního, pracovního, kulturního 
a politického života, kde jsou zatím stále 
nedostatečně zastoupeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily přístup migrujících žen ke 
vzdělání a k pracovním místům a aby jim 
zajistily vhodnou odbornou přípravu, a to 
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tak, že přijmou zásadní opatření k boji 
proti dvojí diskriminaci, jíž jsou tyto ženy 
vystaveny na trhu práce, a rovněž tak, že 
vytvoří příznivé podmínky, které těmto 
ženám umožní přístup na trh práce 
a sladění pracovního a soukromého 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Anne Van Lancker

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá konzultace probíhající mezi 
Komisí a sociálními partnery cílené na 
zlepšení legislativních i nelegislativních 
rámců pro slučitelnost pracovního, 
rodinného a soukromého života;  očekává 
rozbor a návrhy vyplývající z těchto 
konzultací, zejména návrhy týkající se 
mateřské dovolené, rodičovské dovolené, 
otcovské dovolené, dovolené v případě 
osvojení dítěte a dovolené při péči o 
závislou osobu;

14. vítá konzultace probíhající mezi 
Komisí a sociálními partnery cílené na 
zlepšení legislativních i nelegislativních 
rámců pro slučitelnost pracovního, 
rodinného a soukromého života; očekává 
rozbor a návrhy vyplývající z těchto 
konzultací, zejména návrhy týkající se 
mateřské dovolené, rodičovské dovolené, 
otcovské dovolené, dovolené v případě 
osvojení dítěte a dovolené při péči 
o závislou osobu; domnívá se ostatně, že 
rámcovou dohodu o rodičovské dovolené 
lze upravit v následujících bodech: 
zavedení pobídek, které mohou povzbudit 
otce k nástupu na rodičovskou dovolenou, 
posílení práv pracovníků nastupujících na 
rodičovskou dovolenou a úprava systému 
dovolených, jejich délky a rodičovského 
příspěvku;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá konzultace probíhající mezi 
Komisí a sociálními partnery cílené na 
zlepšení legislativních i nelegislativních 
rámců pro slučitelnost pracovního, 
rodinného a soukromého života;  očekává 
rozbor a návrhy vyplývající z těchto 
konzultací, zejména návrhy týkající se 
mateřské dovolené, rodičovské dovolené, 
otcovské dovolené, dovolené v případě 
osvojení dítěte a dovolené při péči o 
závislou osobu;

14. vítá konzultace probíhající mezi 
Komisí a sociálními partnery cílené na 
zlepšení legislativních i nelegislativních 
rámců pro slučitelnost pracovního, 
rodinného a soukromého života; očekává 
rozbor a návrhy vyplývající z těchto 
konzultací, zejména návrhy týkající se 
mateřské dovolené, rodičovské dovolené, 
otcovské dovolené, dovolené v případě 
osvojení dítěte a dovolené při péči 
o závislou osobu; stejně jako návrh, aby 
byla možnost nástupu na tuto dovolenou 
rozšířena i na blízké příbuzné, např. 
prarodiče;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá konzultace probíhající mezi 
Komisí a sociálními partnery cílené na 
zlepšení legislativních i nelegislativních 
rámců pro slučitelnost pracovního, 
rodinného a soukromého života;  očekává 
rozbor a návrhy vyplývající z těchto 
konzultací, zejména návrhy týkající se 
mateřské dovolené, rodičovské dovolené, 
otcovské dovolené, dovolené v případě 
osvojení dítěte a dovolené při péči o 
závislou osobu;

14. vítá konzultace probíhající mezi 
Komisí a sociálními partnery cílené na 
zlepšení legislativních i nelegislativních 
rámců pro slučitelnost pracovního, 
rodinného a soukromého života; očekává 
rozbor a návrhy vyplývající z těchto 
konzultací, zejména návrhy týkající se 
mateřské dovolené a jejího zařazení do 
výpočtu celkového počtu odpracovaných 
hodin, rodičovské dovolené, otcovské 
dovolené, dovolené v případě osvojení 
dítěte a dovolené při péči o závislou osobu;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že všechny politiky 
zaměřené na sladění pracovního 
a rodinného života musí být založeny na 
zásadě svobodné volby každého 
jednotlivce a musí být přizpůsobeny 
různým životním obdobím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že slučitelnost 
pracovního, soukromého a rodinného 
života je jedním z klíčových hledisek pro 
zvýšení zaměstnanosti a vyzývá Komisi, 
aby shromáždila a rozšiřovala osvědčené 
postupy, jež zohledňují účinnou rovnováhu 
mezi prací a soukromým životem a větší 
zapojení mužů v rodinném životě;

16. připomíná, že slučitelnost pracovního, 
soukromého a rodinného života je jedním 
z klíčových hledisek pro zvýšení účasti na 
trhu práce a kvality zaměstnanosti 
a vyzývá Komisi a Radu, aby shromáždily
a rozšiřovaly, mimo jiné i v rámci 
Evropského sdružení pro rodinu, 
osvědčené postupy, jež zohledňují účinnou 
rovnováhu mezi obdobím vzdělávání na 
všech stupních, prací a soukromým 
životem a větší zapojení mužů v rodinném 
životě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podpořily účast mužů na uplatňování 
politik podporujících rovnost žen a mužů, 
zejména pokud jde o sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života;

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá členské státy, regionální a místní 
orgány, aby zvýšily dostupnost, kvalitu a 
přístup ke službám péče o dítě a 
pečovatelským službám o závislé osoby v 
souladu s Barcelonskými cíly a aby 
zajistily, že dostupnost těchto služeb bude 
slučitelná s nezkrácenou pracovní dobou 
žen a mužů, kteří se starají o děti a osoby 
závislé;

17. žádá členské státy, regionální a místní 
orgány, aby zvýšily dostupnost, kvalitu 
a přístup ke službám péče o dítě 
a pečovatelským službám o závislé osoby 
a aby zajistily, že dostupnost těchto služeb 
bude slučitelná s nezkrácenou pracovní 
dobou žen a mužů, kteří se starají o děti 
a osoby závislé;

Or. pl

Pozměňovací návrh 68
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily vzdělávací prostředky a 
prováděcí nástroje, které by umožnily 
všem zúčastněným stranám zahrnout 
hledisko rovnosti žen a mužů do 
příslušných oblastí, které jsou v jejich 
pravomoci, včetně zhodnocení konkrétního 
dopadu na politiky v oblasti postavení žen 
a mužů;

20. žádá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily vzdělávací prostředky 
a prováděcí nástroje, které by umožnily 
všem zúčastněným stranám zahrnout 
hledisko rovnosti příležitostí žen a mužů 
do příslušných oblastí, které jsou v jejich 
pravomoci, včetně zhodnocení konkrétního 
dopadu na politiky v oblasti postavení žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá členské státy a 
regionální a místní orgány, aby zajistily 
účinné využívání stávajících nástrojů, jako 
jsou příručky vydané Komisí, které se 
zabývají začleňováním otázky rovnosti žen 
a mužů do politik zaměstnanosti;

Netýká se francouzského znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě žádá členské státy, aby 
úředníkům, kteří jsou pověřeni 
uplatňováním programů Společenství na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
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zajistily přiměřené školení v oblasti 
dodržování rovnosti žen a mužů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že je nezbytné mít 
k dispozici kvantitativní a kvalitativní 
ukazatele i věrohodné statistiky týkající se 
rovnosti žen a mužů, které by bylo možno 
případně srovnávat a používat pro účely 
vhodného uplatňování a sledování politik; 

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá zřízení Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů a jmenování členů 
správní rady, čímž institut získal 
rozhodovací orgán;  je však znepokojen 
průtahy při jmenování ředitele institutu a 
naléhavě žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 73
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. žádá Komisi, aby s pomocí 
Evropského institutu pro rovnost žen 
a mužů začleňovala do příštích výročních 
zpráv týkajících se rovnosti žen a mužů 
poznatky a statistiky z přistupujících 
a kandidátských zemí;

Or. en
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