
AM\726737SK.doc PE407.723v01-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2008/2047(INI)

5.6.2008

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
1 – 73

Návrh správy
Iratxe García Pérez
(PE405.444v01-00)

Rovnosť žien a mužov – 2008
(2008/2047(INI))



PE407.723v01-00 2/38 AM\726737SK.doc

Externý preklad

SK

AM_Com_NonLegReport



AM\726737SK.doc 3/38 PE407.723v01-00

Externý preklad

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 9. 
marca 2004 o zosúladení pracovného, 
rodinného a osobného života1,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Citácia 14 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 19. 
júna 2007 o právnom rámci opatrení na 
zosúladenie rodinného života s obdobím 
štúdia mladých žien v Európskej únii2,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Citácia 14 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 13. 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 102E, 28.4.2004, s. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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marca 2008 o osobitnej situácii žien vo 
väzení a o vplyve uväznenia rodičov na 
spoločenský a rodinný život1,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže rovnosť žien a mužov je 
základným právom a zásadou EÚ, ktoré 
uznáva Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva a Charta základných práv 
Európskej únie; keďže napriek výraznému 
pokroku v tejto oblasti mnohé nerovnosti 
medzi ženami a mužmi naďalej existujú,

A. keďže rovnosť žien a mužov je 
základným právom a zásadou EÚ, ktoré 
uznáva Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva a Charta základných práv 
Európskej únie; keďže napriek výraznému 
pokroku v tejto oblasti nerovnosti medzi 
ženami a mužmi naďalej existujú,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže násilie proti ženám je veľkou 
prekážkou rovnosti žien a mužov a je 
najrozšírenejšou formou porušovania 
ľudských práv, ktoré nepozná geografické, 
ekonomické ani sociálne hranice, pričom 
množstvo žien, ktoré sú obeťami násilia, je 
alarmujúce,

B. keďže násilie proti ženám je veľkou 
prekážkou rovnosti žien a mužov a je 
jednou z najrozšírenejších foriem
porušovania ľudských práv, ktoré nepozná 
geografické, ekonomické ani sociálne 
hranice, pričom množstvo žien, ktoré sú 
obeťami násilia, je alarmujúce,

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže násilie proti ženám je veľkou 
prekážkou rovnosti žien a mužov a je 
najrozšírenejšou formou porušovania 
ľudských práv, ktoré nepozná geografické, 
ekonomické ani sociálne hranice, pričom 
množstvo žien, ktoré sú obeťami násilia, je 
alarmujúce,

B. keďže násilie proti ženám je jednou 
z veľkých prekážok rovnosti žien a mužov 
a je najrozšírenejšou formou porušovania 
ľudských práv, ktoré nepozná geografické, 
ekonomické ani sociálne hranice, pričom 
množstvo žien, ktoré sú obeťami násilia, je 
alarmujúce,

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B a. keďže pojem násilie voči ženám 
označuje všetky akty násilia voči 
ženskému pohlaviu, ktoré ženám 
spôsobujú alebo môžu spôsobovať ujmu, 
alebo fyzické, sexuálne či psychické 
utrpenie, vrátane hrozieb takýchto činov, 
donucovanie alebo svojvoľné 
obmedzovanie slobody, či už k nemu 
dochádza vo verejnom alebo súkromnom 
živote, 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Gabriela Creţu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B a. keďže obchodovanie so ženami na 
účely prostitúcie predstavuje neprijateľné 
porušovanie práv žien a právnych 
predpisov, pretože ide o modernú formu 
otroctva, úzko prepojenú s inými formami 
kriminality, ktorá silne poškodzuje všetky 
snahy vyvinuté na zabezpečenie rovnosti 
žien a mužov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B a. keďže mužov a ženy nemožno 
považovať za jednoduché pracovné 
nástroje na zvyšovanie ziskov podnikov 
alebo účinnosti administratívy; domnieva 
sa preto, že jednotlivé politiky zamerané 
na dosiahnutie skutočnej rovnosti 
príležitostí pre ženy a mužov musia 
uplatňovať rôzne prístupy pre mužov 
a pre ženy v rôznych životných etapách 
v závislosti od komplementárnosti pohlaví, 
aby neboli penalizované tie ženy a tí muži, 
ktorí chcú mať deti a chcú si zodpovedne 
plniť svoju rodičovskú povinnosť,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B b. keďže neexistuje žiadna pochybnosť, 
že rovnosť žien a mužov, pokiaľ ide 
o dôstojnosť a zodpovednosť, plne 
odôvodňuje prístup žien k dôležitým 
funkciám vo verejnom a súkromnom 
sektore; keďže treba pripomenúť, že 
skutočná podpora žien vyžaduje, aby bola 
plne uznaná ich materská a rodinná 
úloha vo vzťahu k ostatným funkciám vo 
verejnom a súkromnom sektore 
a k všetkým ostatným profesiám; keďže 
treba skonštatovať, že je nevyhnutné, aby 
všetky tieto funkcie a profesie boli 
navzájom úzko prepojené, ak chceme, aby 
bol sociálny a kultúrny vývoj v Európe 
skutočne a plne humánny, 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B c. keďže podpora podnikateľskej 
politiky flexibility na trhu práce sa nesmie 
primárne orientovať na potreby podnikov 
alebo orgánov verejnej samosprávy, ale 
politika flexibility musí byť v prvom rade 
zameraná na čas, ktorý ženy a muži 
potrebujú, aby mohli zodpovedne plniť 
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svoje vzájomné úlohy v rámci rodiny,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C a. keďže účasť žien na pracovnom trhu
sa vždy vyznačuje vysokým a rastúcim 
podielom práce na čiastočný úväzok, ktorý 
v roku 2007 dosahoval 74,9 % 
v Holandsku a 31,4 % v Európskej únii 
s 27 členmi, oproti iba 7,8 % u mužov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže rodová segregácia v odvetviach 
a zamestnaniach sa nezmenšuje 
a v niektorých krajinách sa dokonca 
zvyšuje,

vypúšťa sa

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže rodová segregácia v odvetviach 
a zamestnaniach sa nezmenšuje 
a v niektorých krajinách sa dokonca 
zvyšuje,

E. keďže segregácia žien a mužov
v odvetviach a zamestnaniach sa 
nezmenšuje a v niektorých krajinách sa 
dokonca zvyšuje,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže účasť žien v rozhodovacích 
procesoch je presvedčivým ukazovateľom 
rovnosti žien a mužov; keďže množstvo 
žien v riadiacom postavení 
v spoločnostiach je stabilné a počet žien
v politike sa zvyšuje len veľmi pomaly,

F. keďže účasť žien v rozhodovacích 
procesoch je presvedčivým ukazovateľom 
rovnosti žien a mužov; keďže množstvo 
žien v riadiacom postavení 
v spoločnostiach a na univerzitách zostáva 
nízke a počet žien v politike alebo vo 
výskume sa zvyšuje len veľmi pomaly,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže lisabonské ciele týkajúce sa H. keďže lisabonské ciele týkajúce sa 
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tvorby rastu a podpory sociálne 
orientovaného trhového hospodárstva 
možno splniť len vtedy, ak sa plne využije 
značný potenciál žien na pracovnom trhu,

tvorby rastu a podpory sociálne 
orientovaného trhového hospodárstva 
možno splniť len vtedy, ak sa plne využije 
značný potenciál žien na pracovnom trhu 
a ak sa formálne uznajú ich osobitné 
schopnosti pri vedení sietí solidarity medzi 
generáciami a pri výchove k aktívnemu 
občianstvu a ľudským kapacitám 
budúcich generácií,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H a. keďže najmä v prípade žien existuje 
riziko práce na čiastočný úväzok 
„z donútenia“, ktorá im je často nanútená 
pre chýbajúce štruktúry starostlivosti 
o deti,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže niekoľko problémov a ťažkostí má 
vplyv viac na život žien než mužov, 
predovšetkým kvalita zamestnania, 
zamestnanie na čiastočný úväzok a dočasné 
zamestnanie, pomoc partnerovi 
v poľnohospodárstve, ako aj riziko 

I. keďže niekoľko problémov a ťažkostí má 
vplyv viac na život žien než mužov, 
predovšetkým kvalita zamestnania, 
zamestnanie na čiastočný úväzok a dočasné 
zamestnanie, pomoc partnerovi 
v niektorých oblastiach ako 
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chudoby, poľnohospodárstvo alebo rybolov 
a v malých rodinných podnikoch, oblasť 
zdravia, bezpečnosť pri práci a ochrana 
materstva, ako aj riziko chudoby,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I a. keďže miera zamestnanosti vo 
vidieckych oblastiach je nízka v prípade 
mužov aj v prípade žien; keďže okrem 
toho mnohé ženy nie sú nikdy aktívne na 
oficiálnom trhu práce, a preto nie sú 
registrované ako žiadateľky o prácu, ani 
zohľadnené v štatistikách 
nezamestnanosti, čo prináša finančné aj 
osobitné právne problémy v súvislosti 
s právom na materskú a nemocenskú 
dovolenku, s nadobudnutím práva na 
dôchodok a sociálne zabezpečenie, ako aj 
v prípade rozvodu; keďže vidiecke oblasti 
sú vážne postihnuté nedostatkom 
kvalitných pracovných miest,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J a. keďže stále existujú významné 
rozdiely medzi ženami a mužmi vo 
všetkých ostatných aspektoch, ktoré sa 
vzťahujú na kvalitu pracovného 
prostredia, ako zladenie pracovného 
a súkromného života, organizácie práce, 
ktoré nevyužívajú naplno odborné 
spôsobilosti pracovníkov, ako aj v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pri práci; keďže 
miera zamestnanosti žien, ktoré sa starajú 
o malé deti dosahuje iba 62,4 % oproti 
91,4 % pri mužoch; keďže 76,5 % 
pracovníkov na čiastočný pracovný 
úväzok sú ženy; keďže zmluvy 
o dočasnom zamestnaní sú rovnako 
bežnejšie u žien (15,1 %, t. j. o jeden 
percentuálny bod viac než u mužov); 
keďže dlhodobá nezamestnanosť je oveľa 
častejšia u žien (4,5 %) ako u mužov 
(3,5 %),

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J a. keďže riziko chudoby je vyššie u žien 
ako u mužov, najmä u žien nad 65 rokov 
(21 %, t. j. o päť percentuálnych bodov 
viac ako u mužov),

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K. keďže zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života zostáva 
naďalej nevyriešenou otázkou žien 
i mužov,

K. keďže zladenie pracovného života 
a období vzdelávania alebo štúdia
a rodinného a súkromného života zostáva 
naďalej nevyriešenou otázkou žien 
i mužov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L. keďže sociálni partneri hrajú dôležitú 
úlohu vo vymedzení opatrení v oblasti 
rodovej rovnosti na európskej, 
vnútroštátnej, regionálnej, sektorovej 
a podnikovej úrovni,

L. keďže sociálni partneri hrajú dôležitú 
úlohu vo vymedzení a účinnej realizácii
opatrení v oblasti rovnosti žien a mužov na 
európskej, vnútroštátnej, regionálnej, 
sektorovej a podnikovej úrovni,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L. keďže sociálni partneri hrajú dôležitú 
úlohu vo vymedzení opatrení v oblasti 

L. keďže sociálni partneri hrajú dôležitú 
úlohu vo vymedzení opatrení v oblasti 
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rodovej rovnosti na európskej, 
vnútroštátnej, regionálnej, sektorovej 
a podnikovej úrovni,

rovnosti žien a mužov na európskej, 
vnútroštátnej, regionálnej, sektorovej 
a podnikovej úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

M. keďže právo na otcovskú dovolenku 
umožňuje, aby sa aj otcovia delili 
o povinnosti, a teda podporuje rovnosť 
žien a mužov,

M. keďže zdieľanie rodinných povinností 
a úloh v domácnosti medzi ženami 
a mužmi najmä prostredníctvom 
vyzdvihovania využívania rodičovskej 
a otcovskej dovolenky je nevyhnutnou 
podmienkou na podporu a dosahovanie 
rovnosti žien a mužov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

M. keďže právo na otcovskú dovolenku 
umožňuje, aby sa aj otcovia delili 
o povinnosti, a teda podporuje rovnosť žien 
a mužov,

M. keďže právo na otcovskú dovolenku 
umožňuje, aby sa aj otcovia delili 
o povinnosti, a teda podporuje rovnosť žien 
a mužov, a keďže nezapočítanie materskej 
dovolenky a vzdelávania do celkového 
odpracovaného času je diskriminačné 
a znevýhodňuje ženy na trhu práce,

Or. pl



AM\726737SK.doc 15/38 PE407.723v01-00

Externý preklad

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

N. keďže prístup k službám starostlivosti 
o deti, starších ľudí a iné závislé osoby je 
nevyhnutný na to, aby sa muži a ženy 
rovnako zúčastňovali na trhu práce,

N. keďže prístup k službám starostlivosti 
o deti, starších ľudí a iné závislé osoby je 
nevyhnutný na to, aby sa muži a ženy 
rovnako zúčastňovali na trhu práce, na 
vzdelávaní a na odbornej príprave,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. víta správu Komisie a opakuje dvojaký 
spôsob uplatňovania otázky rodovej 
rovnosti na úrovni EÚ: na jednej strane 
zabezpečenie rovnosti žien a mužov vo 
všetkých oblastiach politiky a na druhej 
strane cielené opatrenia na potláčanie 
diskriminácie žien vrátane kampaní na 
zvyšovanie informovanosti, výmeny 
osvedčených postupov, dialógov s občanmi 
a iniciatív verejno-súkromných 
partnerstiev;

1. pripomína, že kvantitatívne zlepšenie 
zamestnanosti žien nesprevádzalo 
očakávané kvalitatívne zlepšenie a že 
správa Komisie iba opakuje dvojaký 
spôsob uplatňovania otázky rodovej 
rovnosti na úrovni EÚ: na jednej strane 
snaha o zabezpečenie rovnosti žien 
a mužov vo všetkých oblastiach politiky 
a na druhej strane snaha o cielené 
opatrenia na potláčanie diskriminácie žien 
vrátane kampaní na zvyšovanie 
informovanosti, výmeny osvedčených 
postupov, dialógov s občanmi a iniciatív 
verejno-súkromných partnerstiev;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Anne Van Lancker

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. víta správu Komisie a opakuje dvojaký 
spôsob uplatňovania otázky rodovej 
rovnosti na úrovni EÚ: na jednej strane 
zabezpečenie rovnosti žien a mužov vo 
všetkých oblastiach politiky a na druhej 
strane cielené opatrenia na potláčanie 
diskriminácie žien vrátane kampaní na 
zvyšovanie informovanosti, výmeny 
osvedčených postupov, dialógov s občanmi 
a iniciatív verejno-súkromných 
partnerstiev;

1. víta správu Komisie a opäť potvrdzuje 
dvojakú povahu politiky rodovej rovnosti
na úrovni EÚ: na jednej strane 
zabezpečenie rovnosti žien a mužov vo 
všetkých oblastiach politiky (začlenenie 
otázky rodovej rovnosti) a na druhej strane 
cielené opatrenia na potláčanie 
diskriminácie žien vrátane kampaní na 
zvyšovanie informovanosti, výmeny 
osvedčených postupov, dialógov s občanmi 
a iniciatív verejno-súkromných 
partnerstiev;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. víta správu Komisie a opakuje dvojaký 
spôsob uplatňovania otázky rodovej 
rovnosti na úrovni EÚ: na jednej strane 
zabezpečenie rovnosti žien a mužov vo 
všetkých oblastiach politiky a na druhej 
strane cielené opatrenia na potláčanie 
diskriminácie žien vrátane kampaní na 
zvyšovanie informovanosti, výmeny 
osvedčených postupov, dialógov s občanmi 
a iniciatív verejno-súkromných 
partnerstiev;

1. víta správu Komisie a opakuje dvojaký 
spôsob uplatňovania otázky rovnosti 
príležitostí pre mužov a ženy na úrovni 
EÚ: na jednej strane zabezpečenie rovnosti 
žien a mužov vo všetkých oblastiach 
politiky a na druhej strane cielené 
opatrenia na potláčanie diskriminácie žien 
vrátane kampaní na zvyšovanie 
informovanosti, výmeny osvedčených 
postupov, dialógov s občanmi a iniciatív 
verejno-súkromných partnerstiev;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na dosiahnutie rovnosti 
žien a mužov je dôležité bojovať proti 
násiliu voči ženám, preto vyzýva členské 
štáty a Komisiu, aby v tejto oblasti 
skoordinovali svoju činnosť; naliehavo 
žiada Komisiu, aby zvážila možnosti na 
nové opatrenia v boji proti násiliu voči 
ženám;

2. zdôrazňuje, že na dosiahnutie rovnosti 
žien a mužov je dôležité bojovať proti 
násiliu voči ženám, preto vyzýva členské 
štáty a Komisiu, aby v tejto oblasti 
skoordinovali svoju činnosť na zistenie 
účinnosti prijatých opatrení v boji proti 
násiliu voči ženám a v prípade potreby na 
zváženie možnosti prijatia nových 
opatrení;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 a. vyzýva Komisiu a Radu, aby vytvorili 
zrozumiteľný právny základ na boj proti 
všetkým formám násilia voči ženám 
vrátane obchodovania so ženami a aby 
prijali rozhodnutie o plnom začlenení 
európskej politiky zameranej na boj proti 
obchodovaniu s ľudskými bytosťami so 
pôsobnosti Spoločenstva a o otázkach 
spojených s imigráciou a poskytovaním 
azylu a predovšetkým o práve na azyl pri 
útlaku a prenasledovaní pre príslušnosť 
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k pohlaviu; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Gabriela Creţu

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spojili svoje úsilie v boji proti 
organizovanému zločinu a pašeráckym 
sieťam a aby prijali nové legislatívne, 
administratívne, vzdelávacie, sociálne 
a kultúrne opatrenia na oslabenie dopytu 
v oblasti prostitúcie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Gabriela Creţu

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 b. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne 
ratifikovali Dohovor Rady Európy o boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. považuje celkovú účasť žien 
v rozhodovacom procese na miestnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni za 
nedostatočnú, preto vyzýva Komisiu, 
členské štáty a politické strany, aby zvážili 
pozitívne opatrenia na zlepšenie tejto 
situácie;

3. považuje celkovú účasť žien 
v rozhodovacom procese na miestnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni za 
nereprezentatívnu, preto vyzýva Komisiu, 
členské štáty a politické strany, aby zvážili 
pozitívne opatrenia na zlepšenie tejto 
situácie, najmä prostredníctvom 
organizácie kampaní za aktívne 
občianstvo a programov na zoznámenie sa 
s politickými aktivitami;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Anne Van Lancker

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. považuje celkovú účasť žien 
v rozhodovacom procese na miestnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni za 
nedostatočnú, preto vyzýva Komisiu, 
členské štáty a politické strany, aby zvážili 
pozitívne opatrenia na zlepšenie tejto 
situácie;

3. považuje celkovú účasť žien 
v rozhodovacom procese na miestnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni za 
nedostatočnú, preto vyzýva Komisiu, 
členské štáty a politické strany, aby zvážili 
pozitívne opatrenia na zlepšenie tejto 
situácie; v tejto súvislosti uvádza, že 
využívanie volebných kvót má pozitívny 
vplyv na zastúpenie žien;

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie, pretože za 
posledné roky sa málo pokročilo v oblasti 
rozdielneho odmeňovania žien a mužov za 
prácu; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby zhodnotili stratégie a opatrenia 
v tejto oblasti a aby zistili, či situáciu 
môžu zlepšiť nejaké nové opatrenia alebo 
nové prístupy v realizácii existujúcich 
opatrení; zdôrazňuje potrebu 
koordinovaného postupu – najmä 
v súvislosti s novým cyklom Európskej 
stratégie pre rast a zamestnanosť –
a spoločných zásad flexiistoty;

5. vyjadruje znepokojenie, pretože za 
posledné roky sa málo pokročilo v oblasti 
rozdielneho odmeňovania žien a mužov za 
prácu; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby vyhodnotili stratégie a opatrenia 
v tejto oblasti a aby v prípade potreby 
spoločne so sociálnymi partnermi 
v záujme zlepšenia situácie určili nové 
opatrenia alebo nové prístupy v realizácii 
existujúcich opatrení; zdôrazňuje potrebu 
koordinovaného postupu – najmä 
v súvislosti s novým cyklom Európskej 
stratégie pre rast a zamestnanosť –
a spoločných zásad flexiistoty;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Anne Van Lancker

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie, pretože za 
posledné roky sa málo pokročilo v oblasti 
rozdielneho odmeňovania žien a mužov za 
prácu; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby zhodnotili stratégie a opatrenia 
v tejto oblasti a aby zistili, či situáciu môžu 
zlepšiť nejaké nové opatrenia alebo nové 
prístupy v realizácii existujúcich opatrení; 
zdôrazňuje potrebu koordinovaného 
postupu – najmä v súvislosti s novým 
cyklom Európskej stratégie pre rast 

5. vyjadruje znepokojenie, pretože za 
posledné roky sa málo pokročilo v oblasti 
rozdielneho odmeňovania žien a mužov za 
prácu; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby zhodnotili stratégie a opatrenia
v tejto oblasti a aby zistili, či situáciu môžu 
zlepšiť nejaké nové opatrenia alebo nové 
prístupy v realizácii existujúcich opatrení; 
v tomto kontexte podporuje návrh 
Poradného výboru pre rovnosť príležitostí 
na posilnenie príslušných európskych 



AM\726737SK.doc 21/38 PE407.723v01-00

Externý preklad

SK

a zamestnanosť – a spoločných zásad 
flexiistoty;

právnych predpisov, ktorými sa ustanoví 
povinnosť zamestnávateľov uskutočňovať 
mzdový audit a zaviesť akčné plány na 
odstránenie mzdovej nerovnosti; 
zdôrazňuje potrebu koordinovaného 
postupu – najmä v súvislosti s novým 
cyklom Európskej stratégie pre rast 
a zamestnanosť – a spoločných zásad 
flexiistoty;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie, pretože za 
posledné roky sa málo pokročilo v oblasti 
rozdielneho odmeňovania žien a mužov za 
prácu; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby zhodnotili stratégie a opatrenia 
v tejto oblasti a aby zistili, či situáciu môžu 
zlepšiť nejaké nové opatrenia alebo nové 
prístupy v realizácii existujúcich opatrení; 
zdôrazňuje potrebu koordinovaného 
postupu – najmä v súvislosti s novým 
cyklom Európskej stratégie pre rast 
a zamestnanosť – a spoločných zásad 
flexiistoty;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5 a. je znepokojený znevýhodnenou 
situáciou žien na pracovnom trhu, z ktorej 
vyplýva, že ženy majú menej 
individuálnych práv, pokiaľ ide 
o dôchodok a iné sociálne dávky, najmä 
v systémoch, kde sú tieto práva úzko 
prepojené na príspevky alebo pracovný 
príjem záujemcu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5 a. žiada inštitúcie Spoločenstva 
a členské štáty, aby vyhlásili 22. február 
za Medzinárodný deň mzdovej rovnosti;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. je znepokojený pretrvávajúcim 
nesúladom vo vzdelanostnej úrovni žien 
a mužov na jednej strane a situáciou na 
trhu práce na strane druhej, keď ženy 
zarábajú menej a v kariére postupujú 
pomalšie než muži, pričom vo vzdelaní 

6. je znepokojený pretrvávajúcim 
nesúladom vo vzdelanostnej úrovni žien 
a mužov na jednej strane a situáciou na 
trhu práce na strane druhej, keď ženy 
zarábajú menej, majú menej stabilné 
zamestnanie a v kariére postupujú 
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dosahujú lepšiu úroveň než muži; 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali dôvody a našli riešenia 
tejto situácie;

pomalšie než muži, pričom vo vzdelaní 
dosahujú lepšiu úroveň než muži; 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby preskúmali dôvody a našli riešenia 
tejto situácie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby prijali vhodné opatrenia a bojovali 
proti tradičným predstavám v oblasti 
vzdelávania, zamestnávania a médií a aby 
zdôrazňovali úlohu mužov v podporovaní 
rovnosti;

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby prijali vhodné opatrenia a bojovali 
proti tradičným predstavám v oblasti 
vzdelávania a zamestnávania na všetkých 
úrovniach a vo všetkých oblastiach, aby 
zvyšovali informovanosť médií, 
občianskej spoločnosti a sociálnych 
partnerov a zapojili ich do týchto snáh 
a aby zdôrazňovali úlohu mužov 
v podporovaní rovnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby prijali vhodné opatrenia a bojovali 
proti tradičným predstavám v oblasti 
vzdelávania, zamestnávania a médií a aby 
zdôrazňovali úlohu mužov v podporovaní 

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby prijali vhodné opatrenia a bojovali 
proti zlým postupom v oblasti vzdelávania, 
zamestnávania a médií a aby zdôrazňovali 
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rovnosti; úlohu mužov v podporovaní rovnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. poukazuje na to, že pre nezávislosť žien 
je dôležitá možnosť rozhodovania o ich 
sexuálnych a reprodukčných právach; 
podporuje preto opatrenia a činnosti na 
zlepšenie prístupu žien k službám 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a na 
zvyšovanie informovanosti o ich právach 
a dostupných službách;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. poukazuje na to, že pre nezávislosť žien 
je dôležitá možnosť rozhodovania o ich 
sexuálnych a reprodukčných právach; 
podporuje preto opatrenia a činnosti na 
zlepšenie prístupu žien k službám 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a na 
zvyšovanie informovanosti o ich právach 
a dostupných službách;

8. poukazuje na to, že pre ženy je dôležitý 
rovnaký prístup k zdravotným službám, 
vysoká úroveň ochrany materstva v práci, 
ako aj informovanosť o ich právach 
a dostupných službách a o spôsobe, ako si 
zabezpečiť ich uplatňovanie;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. poukazuje na to, že pre nezávislosť žien 
je dôležitá možnosť rozhodovania o ich 
sexuálnych a reprodukčných právach; 
podporuje preto opatrenia a činnosti na 
zlepšenie prístupu žien k službám
sexuálneho a reprodukčného zdravia a na 
zvyšovanie informovanosti o ich právach 
a dostupných službách;

8. poukazuje na to, že pre nezávislosť žien 
je dôležitá možnosť rozhodovania o ich 
právach v oblasti zdravia; podporuje preto 
opatrenia a činnosti na zlepšenie prístupu 
žien k zdravotným službám;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8 a. žiada členské štáty, aby podporili 
Európsku komisiu pri kontrole 
vykonávania vnútroštátnych opatrení 
zameranej na vyhodnotenie dodržiavania 
zásady rovnosti, najmä v súvislosti so 
zákonnými právami, ako aj dôchodkovým 
režimom a režimom sociálneho 
zabezpečenia;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby
prijali ďalšie opatrenia na zlepšenie 
prístupu žien na trh práce a účasti na ňom, 
ako aj na zlepšenie kvality zamestnávania 
žien, najmä prostredníctvom celoživotných 
vzdelávacích programov vytvorených na 
tento účel; naliehavo žiada Komisiu, aby 
na dosiahnutie týchto cieľov využila
európske štrukturálne fondy;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali ďalšie opatrenia na zlepšenie 
prístupu žien na trh práce a účasti na ňom, 
najmä v odvetviach, kde majú stále slabé 
zastúpenie, ako je oblasť špičkových 
technológií, výskum, veda a inžinierske 
odvetvia, ako aj na zlepšenie kvality 
zamestnávania žien, najmä 
prostredníctvom celoživotných programov 
odbornej prípravy a vzdelávania na 
všetkých úrovniach; naliehavo žiada 
Komisiu a členské štáty, aby na 
dosiahnutie týchto cieľov využili európske 
štrukturálne fondy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Esther De Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú partnerom v poľnohospodárstve, 
a to jednak z hľadiska rodovej rovnosti, 
jednak aby zohľadnili skutočnosť, že ženy 
sú v nevýhodnejšom postavení než muži;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú partnerom v poľnohospodárstve, 
ako aj v malých a stredných podnikoch vo 
vidieckych oblastiach;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú partnerom v poľnohospodárstve, 
a to jednak z hľadiska rodovej rovnosti, 
jednak aby zohľadnili skutočnosť, že ženy 
sú v nevýhodnejšom postavení než muži;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú svojim partnerom v oblastiach 
ako poľnohospodárstvo, rybolov a malé 
rodinné podniky, a to jednak z hľadiska 
rodovej rovnosti, jednak aby zohľadnili 
skutočnosť, že ženy sú v nevýhodnejšom 
postavení než muži;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Anne Van Lancker

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú partnerom v poľnohospodárstve, 
a to jednak z hľadiska rodovej rovnosti, 
jednak aby zohľadnili skutočnosť, že ženy 
sú v nevýhodnejšom postavení než muži;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú partnerom v poľnohospodárstve, 
a to jednak z hľadiska rodovej rovnosti, 
jednak aby zohľadnili skutočnosť, že ženy 
sú v nevýhodnejšom postavení než muži; 
žiada Komisiu, aby na zlepšenie právnej 
situácie osôb, ktoré pomáhajú partnerom, 
na odstránenie nepriamej diskriminácie 
a na rozvoj pozitívneho záväzku 
rovnakého zaobchádzania bezodkladne 
zmenila a doplnila smernicu Rady 
86/613/EHS o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vykonávajúcimi činnosť ako 
samostatne zárobkovo činné osoby 
vrátane činnosti v poľnohospodárstve 
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a o ochrane samostatne zárobkovo 
činných žien počas tehotenstva 
a materstva1;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
právnu koncepciu spoločného vlastníctva, 
aby sa zabezpečilo plné uznanie práv žien 
v odvetví poľnohospodárstva, primeraná 
ochrana v oblasti sociálneho zabezpečenia 
a uznanie ich práce;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili
plné uznanie práv osôb, ktoré pomáhajú 
svojim partnerom, ich primeranú ochranu
v oblasti sociálneho a dôchodkového
zabezpečenia a uznanie ich práce;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
podnikanie žien v odvetví priemyslu 
a poskytovali finančnú podporu ženám, 
ktoré zakladajú nové podniky;

12. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
podnikanie žien v odvetví priemyslu 
a poskytovali finančnú podporu a odborné 
poradenstvo, ako aj primeranú odbornú 
prípravu ženám, ktoré zakladajú nové 
podniky;

                                               
1 Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, s. 56.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Esther De Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12 a. vyzýva členské štáty, aby kládli 
zvýšený dôraz na existenciu výhod 
v súvislosti s materstvom u žien 
vykonávajúcich nezávislú činnosť; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Esther De Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12 b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
venovali zvýšenú pozornosť situácii 
zvyšujúceho sa počtu pracovníkov, ktorí 
oficiálne vykonávajú nezávislú činnosť, 
ale v skutočnosti ich možno zaradiť do 
kategórie „ekonomicky závislých 
pracovníkov“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12 a. vyzýva členské štáty, aby uznali 
podniky, ktoré prijímajú opatrenia na 
podporu rovnosti žien a mužov 
a opatrenia na zjednodušenie zladenia 
pracovného a súkromného života tým, že 
uprednostňujú osvedčené postupy pre túto 
oblasť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uprednostňovali zraniteľnejšie skupiny 
žien, najmä ženy so zdravotným 
postihnutím, ženy so závislými rodinnými 
príslušníkmi, staršie ženy, ženy 
z menšinových skupín a spomedzi 
prisťahovalcov, aby im venovali osobitnú 
pozornosť a aby vytvorili cielené opatrenia 
zamerané na ich potreby;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uprednostňovali zraniteľnejšie skupiny 
žien, najmä ženy so zdravotným 
postihnutím, ženy so závislými rodinnými 
príslušníkmi, staršie ženy, ženy 
z menšinových skupín a spomedzi 
prisťahovalcov a ženy, ktoré sa dostali do 
väzenia, aby im venovali osobitnú 
pozornosť a aby vytvorili cielené opatrenia 
zamerané na ich potreby;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a vykonali požadované opatrenia 
na pomoc ženám so zdravotným 
postihnutím a pomohli im napredovať 
v oblastiach sociálneho, pracovného, 
kultúrneho a politického života, kde majú 
stále nedostatočné zastúpenie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13 b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali prístup prisťahovalkýň 
k vzdelaniu a zamestnaniu a aby im 
zabezpečili primeranú odbornú prípravu, 
a to prostredníctvom prijatia významných 
opatrení na boj proti dvojitej 
diskriminácii, ktorej sú obeťami na trhu 
práce, a na vytvorenie priaznivých 
podmienok nevyhnutných na 
zabezpečenie prístupu na trh práce 
a zladenie ich pracovného a súkromného 
života;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Anne Van Lancker

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. víta konzultáciu medzi Komisiou 
a sociálnymi partnermi, ktorých cieľom je 
zlepšenie legislatívnych a nelegislatívnych 
rámcov na zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života; očakáva 
analýzu tejto konzultácie a návrhy, ktoré 
z nej vyplynú, najmä návrhy súvisiace 
s materskou dovolenkou, rodičovskou 
dovolenkou, otcovskou dovolenkou, 
dovolenkou pri osvojení dieťaťa 
a dovolenkou na opateru závislého člena 
rodiny;

14. víta konzultáciu medzi Komisiou 
a sociálnymi partnermi, ktorej cieľom je 
zlepšenie legislatívnych a nelegislatívnych 
rámcov na zladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života; očakáva analýzu 
tejto konzultácie a návrhy, ktoré z nej 
vyplynú, najmä návrhy súvisiace 
s materskou dovolenkou, rodičovskou 
dovolenkou, otcovskou dovolenkou, 
dovolenkou pri osvojení dieťaťa 
a dovolenkou na opateru závislého člena 
rodiny; okrem iného sa domnieva, že 
rámcovú dohodu o rodičovskej dovolenke 
možno zlepšiť v týchto bodoch: zavedenie 
iniciačných opatrení pre otcov, aby 
ostávali na rodičovskej dovolenke, 
posilnenie práv pracovníkov na 
rodičovskej dovolenke a zmiernenie 
režimu rodičovských dovoleniek, ich 
trvania a náhrad za rodičovskú 
dovolenku;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. víta konzultáciu medzi Komisiou 
a sociálnymi partnermi, ktorých cieľom je 
zlepšenie legislatívnych a nelegislatívnych 
rámcov na zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života; očakáva 
analýzu tejto konzultácie a návrhy, ktoré 
z nej vyplynú, najmä návrhy súvisiace 
s materskou dovolenkou, rodičovskou 
dovolenkou, otcovskou dovolenkou, 

14. víta konzultáciu medzi Komisiou 
a sociálnymi partnermi, ktorej cieľom je 
zlepšenie legislatívnych a nelegislatívnych 
rámcov na zladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života; očakáva analýzu 
tejto konzultácie a návrhy, ktoré z nej 
vyplynú, najmä návrhy súvisiace 
s materskou dovolenkou, rodičovskou 
dovolenkou, otcovskou dovolenkou, 
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dovolenkou pri osvojení dieťaťa 
a dovolenkou na opateru závislého člena 
rodiny;

dovolenkou pri osvojení dieťaťa, 
dovolenkou na opateru závislého člena 
rodiny, ako aj dovolenkou, ktorá sa môže 
vzťahovať na osoby z prostredia blízkej 
rodiny, ako napríklad starých rodičov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. víta konzultáciu medzi Komisiou 
a sociálnymi partnermi, ktorých cieľom je 
zlepšenie legislatívnych a nelegislatívnych 
rámcov na zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života; očakáva 
analýzu tejto konzultácie a návrhy, ktoré 
z nej vyplynú, najmä návrhy súvisiace 
s materskou dovolenkou, rodičovskou 
dovolenkou, otcovskou dovolenkou, 
dovolenkou pri osvojení dieťaťa 
a dovolenkou na opateru závislého člena 
rodiny;

14. víta konzultáciu medzi Komisiou 
a sociálnymi partnermi, ktorej cieľom je 
zlepšenie legislatívnych a nelegislatívnych
rámcov na zladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života; očakáva analýzu 
tejto konzultácie a návrhy, ktoré z nej 
vyplynú, najmä návrhy súvisiace 
s materskou dovolenkou a jej započítaním 
do celkového odpracovaného času, 
rodičovskou dovolenkou, otcovskou 
dovolenkou, dovolenkou pri osvojení 
dieťaťa a dovolenkou na opateru závislého 
člena rodiny;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14 a. pripomína, že každá politika, ktorej 
cieľom je zladenie pracovného 
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a rodinného života sa musí opierať 
o zásadu slobodného výberu jednotlivcov 
a prispôsobovať sa jednotlivým životným 
cyklom;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. konštatuje, že zosúladenie pracovného, 
súkromného a rodinného života je jedným 
z kľúčov na zvýšenie zamestnanosti, 
a vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala
a šírila osvedčené postupy, ktoré umožňujú 
účinne vyvážiť pracovný a súkromný život 
a väčšiu účasť mužov na rodinnom živote;

16. pripomína, že zladenie pracovného, 
súkromného a rodinného života je jedným 
z kľúčov na zvýšenie účasti na pracovnom 
trhu a kvality zamestnanosti, a vyzýva 
Komisiu a Radu, aby okrem iného v rámci 
Európskej aliancie pre rodiny
zhromažďovali a šírili osvedčené postupy, 
ktoré umožňujú účinne vyvážiť obdobie 
vzdelávania na všetkých úrovniach, 
pracovný a súkromný život a väčšiu účasť 
mužov na rodinnom živote;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16 a. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali účasť mužov na 
vykonávaní politík rodovej rovnosti, 
najmä v súvislosti so zladením 
pracovného, rodinného a súkromného 
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života;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. žiada členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby zlepšili dostupnosť 
a kvalitu služieb starostlivosti o deti 
a služieb starostlivosti o závislé osoby, ako 
aj prístup k nim v súlade s barcelonskými 
cieľmi a aby zabezpečili, že dostupnosť 
týchto služieb bude kompatibilná s prácou 
na plný úväzok pre ženy a mužov, ktorí sú 
zodpovední za deti a závislé osoby;

17. žiada členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby zlepšili dostupnosť 
a kvalitu služieb starostlivosti o deti 
a služieb starostlivosti o závislé osoby, ako 
aj prístup k nim a aby zabezpečili, že 
dostupnosť týchto služieb bude 
kompatibilná s prácou na plný úväzok pre 
ženy a mužov, ktorí sú zodpovední za deti 
a závislé osoby;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vyvinuli vzdelávacie a vykonávacie 
nástroje, ktoré umožnia všetkým 
zúčastneným stranám začleniť rodové
hľadisko do príslušných oblastí ich 
zodpovednosti, a to vrátane vyhodnotenia 
osobitného vplyvu politík na ženy 
a mužov;

20. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vyvinuli vzdelávacie a vykonávacie 
nástroje, ktoré umožnia všetkým 
zúčastneným stranám začleniť hľadisko 
založené na rovnosti príležitostí pre mužov 
a ženy do príslušných oblastí ich 
zodpovednosti, a to vrátane vyhodnotenia 
osobitného vplyvu politík na ženy 
a mužov;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. naliehavo žiada členské štáty 
a regionálne a miestne orgány, aby 
zabezpečili účinné využívanie existujúcich 
nástrojov, ako je príručka na začleňovanie 
rodového hľadiska do politík 
zamestnanosti, ktorú vypracovala Komisia;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21 a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú odbornú prípravu 
týkajúcu sa rovnosti mužov a žien pre 
úradníkov zodpovedných za vykonávanie 
programov Spoločenstva na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21 a. poukazuje na nevyhnutnosť 
kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov, ako aj štatistík týkajúcich 
sa rodového hľadiska, ktoré by boli 
spoľahlivé, porovnateľné a v prípade 
potreby dostupné, aby mohli zabezpečiť 
vykonávanie a primeranú kontrolu 
politík; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. víta založenie Európskeho inštitútu 
pre rodovú rovnosť a menovanie členov 
správnej rady, čím inštitút získal orgán 
s rozhodovacou právomocou; je však 
znepokojený meškaním pri prijímaní 
riaditeľa inštitútu a naliehavo žiada 
Komisiu, aby situáciu napravila;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Iratxe García Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22 a. žiada Komisiu, aby s pomocou 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 
zaradila do budúcich výročných správ 
o rovnosti žien a mužov fakty a štatistiky 
pochádzajúce z pristupujúcich 
a kandidátskych krajín;

Or. en
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