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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise 
na rok 2008 o rovnosti žen a mužů 
(KOM(2008)0010)1 se uvádí, že podíl žen 
na zaměstnanosti soustavně vzrůstá, pokud 
jde ovšem o kvalitu zaměstnání žen, 
vyskytují se stále značné problémy 
spočívající především v přetrvávajících 
rozdílech mezi platy žen a platy mužů, 
v pokračující horizontální a vertikální 
segregaci na trhu práce, tříštění profesního 
postupu žen a obtížnosti skloubit pracovní 
a rodinný život, což jsou aspekty bránící 
rovnoprávnosti v produktivním věku i 
v následujících životních etapách,

A. vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise 
na rok 2008 o rovnosti žen a mužů 
(KOM(2008)0010)2 se uvádí, že podíl žen 
na zaměstnanosti soustavně vzrůstá, že dvě 
třetiny pracovních míst na částečný 
úvazek obsazují a ve většině nejistých 
pracovních poměrech pracují ženy, a že se 
proto, pokud jde ovšem o kvalitu 
zaměstnání žen, vyskytují stále značné 
problémy spočívající především 
v přetrvávajících rozdílech mezi platy žen 
a platy mužů, které jsou v některých 
členských státech výrazně větší, než je 
průměr EU, v pokračující horizontální a
vertikální segregaci na trhu práce, tříštění 
profesního postupu žen a obtížnosti 
skloubit pracovní a rodinný život, což jsou 
aspekty bránící rovnoprávnosti 
v produktivním věku i v následujících 
životních etapách,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise A. vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise 

                                               
1 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Rovnost žen a mužů – 2008.
2 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Rovnost žen a mužů – 2008.
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na rok 2008 o rovnosti žen a mužů 
(KOM(2008)0010)1 se uvádí, že podíl žen 
na zaměstnanosti soustavně vzrůstá, pokud 
jde ovšem o kvalitu zaměstnání žen, 
vyskytují se stále značné problémy 
spočívající především v přetrvávajících 
rozdílech mezi platy žen a platy mužů, 
v pokračující horizontální a vertikální 
segregaci na trhu práce, tříštění profesního 
postupu žen a obtížnosti skloubit pracovní 
a rodinný život, což jsou aspekty bránící 
rovnoprávnosti v produktivním věku i 
v následujících životních etapách,

na rok 2008 o rovnosti žen a mužů 
(KOM(2008)0010)2 se uvádí, že podíl žen 
na zaměstnanosti soustavně vzrůstá, pokud 
jde ovšem o kvalitu zaměstnání žen, 
vyskytují se stále značné problémy 
spočívající především v přetrvávajících 
rozdílech mezi platy žen a platy mužů, 
v pokračující horizontální a vertikální 
segregaci na trhu práce, tříštění profesního 
postupu žen a obtížnosti skloubit pracovní 
a rodinný život, což jsou aspekty bránící 
rovnému jednání v oblasti vzdělávání a
v produktivním věku, a dokonce i při 
rozvoji v důchodu,

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že každý má právo 
pracovat a práce není pouze zdrojem 
příjmů, ale i základním aspektem 
sociálního začlenění do všech oblastí 
společnosti a prvkem osobního rozvoje, 
který je zásadní pro zaručení ekonomické
nezávislosti a emancipace žen,

Or. pt

                                                                                                                                                  
1 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Rovnost žen a mužů – 2008.
2 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Rovnost žen a mužů – 2008.
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Pozměňovací návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že diskriminace žen 
začíná již při vstupu do školicích zařízení, 
zejména v regionech s vysokou 
nezaměstnaností, kde ženy mají méně 
šancí na získání dobrých míst ve 
vzdělávání, a v důsledku toho i dobrého 
pracovního místa navzdory lepší 
kvalifikaci,

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že evropská strategie 
zaměstnanosti ani pilíř, do něhož patří 
problematika rovných příležitostí, nenabízí 
žádné konkrétní pokyny k otázkám 
pohlaví,

B. vzhledem k tomu, že v evropské 
strategii zaměstnanosti nezůstávají ani 
konkrétní pokyny k otázkám pohlaví, ani 
pilíř, do něhož patří problematika rovných 
příležitostí,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že strategie D. vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné 
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flexikurity vzbuzuje naději na lepší
skloubení pracovního a soukromého života 
žen a mužů; vzhledem k tomu, že ne 
všechny členské státy splní barcelonské 
cíle do roku 2010; vzhledem k tomu, že 
politické strategie se dosud nezabývaly 
problematikou zařízení pro péči o dospělé 
závislé rodinné příslušníky,

zlepšit skloubení pracovního a soukromého 
života žen a mužů; vzhledem k tomu, že ne 
všechny členské státy splní barcelonské cíle 
do roku 2010; vzhledem k tomu, že politické 
strategie se dosud nezabývaly problematikou 
zařízení pro péči o dospělé závislé rodinné 
příslušníky,

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že strategie 
flexikurity vzbuzuje naději na lepší 
skloubení pracovního a soukromého 
života žen a mužů; vzhledem k tomu, že ne 
všechny členské státy splní barcelonské 
cíle do roku 2010; vzhledem k tomu, že 
politické strategie se dosud nezabývaly 
problematikou zařízení pro péči o dospělé 
závislé rodinné příslušníky,

D. vzhledem k tomu, že ne všechny 
členské státy splní barcelonské cíle do roku 
2010; vzhledem k tomu, že politické 
strategie se dosud nezabývaly 
problematikou zařízení pro péči o dospělé 
závislé rodinné příslušníky,

Or. el

Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že strategie 
flexikurity vzbuzuje naději na lepší 
skloubení pracovního a soukromého života 
žen a mužů; vzhledem k tomu, že ne 
všechny členské státy splní barcelonské 

D. vzhledem k tomu, že strategie 
flexikurity vzbuzuje naději na lepší 
skloubení pracovního a soukromého života 
žen a mužů, ačkoli tyto naděje budou 
splněny pouze v případě, že se zlepší 
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cíle do roku 2010; vzhledem k tomu, že 
politické strategie se dosud nezabývaly 
problematikou zařízení pro péči o dospělé 
závislé rodinné příslušníky,

sociální zabezpečení a životní etapy 
věnované rodině nepovedou k méně 
příležitostem k budování kariéry 
a k nižšímu nároku na důchod; vzhledem 
k tomu, že ne všechny členské státy splní 
barcelonské cíle do roku 2010; vzhledem 
k tomu, že politické strategie se dosud 
nezabývaly problematikou zařízení pro 
péči o dospělé závislé rodinné příslušníky,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že strategie 
flexikurity vzbuzuje naději na lepší 
skloubení pracovního a soukromého života 
žen a mužů; vzhledem k tomu, že ne 
všechny členské státy splní barcelonské 
cíle do roku 2010; vzhledem k tomu, že 
politické strategie se dosud nezabývaly 
problematikou zařízení pro péči o dospělé 
závislé rodinné příslušníky, 

D. vzhledem k tomu, že strategie 
flexikurity vzbuzuje naději na lepší 
skloubení pracovního a soukromého života 
žen a mužů; vzhledem k tomu, že ne 
všechny členské státy splní barcelonské 
cíle do roku 2010; vzhledem k tomu, že 
politické strategie se dosud nezabývaly 
problematikou zařízení pro péči o dospělé 
závislé rodinné příslušníky a uznáváním 
atypických a neformálních kvalifikací,

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že ačkoli zpráva 
Komise obsahuje komplexní statistiku o 
míře zaměstnanosti žen, jejich vzdělání a 
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účasti na rozhodování a o míře chudoby 
mezi ženami v EU v porovnání s muži, 
chybí zde zcela údaje rozdělené podle 
postižení, věku, sexuální orientace, 
etnického původu a náboženství, i když 
situace žen, které čelí mnohonásobné 
diskriminaci je obzvláště obtížná,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. s ohledem na studie Evropské nadace 
v Dublinu o rovnováze pracovního života,

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Dc. s ohledem na závěry lisabonské 
Evropské rady (březen 2000), jejímž cílem 
bylo zvýšení míry zaměstnanosti 
v Evropské unii na 70 % a míry 
zaměstnanosti žen na více než 60 % do 
roku 2010; s ohledem též na závěry 
stockholmské Evropské rady (březen 
2001), která přidala prozatímní cíl 67 % 
pro obecnou míru zaměstnanosti a 57 % 
pro míru zaměstnanosti žen do roku 2005;

Or. el
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Pozměňovací návrh 13
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že modely 
pracovního života žen charakterizují 
okleštěná období pracovní činnosti 
způsobená hluboce zakořeněnými 
stereotypy rolí žen a mužů v práci a 
v rodině, která mají dopad na možnost žen 
zůstávat v práci a dosahovat pokroku, 
v jejichž důsledku jsou ženy na trhu práce 
potenciálně zranitelnější a která mají 
dlouhodobé důsledky na poskytování 
důchodu,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

De. vzhledem k tomu, že akční rámec pro 
dosažení rovnosti pohlaví sociálních 
partnerů z roku 2005 (akční rámec) 
navrhuje několik opatření, jež mají dívky 
povzbuzovat k uvažování o širším spektru 
kariérních možností, hlavně v technických 
a vědeckých profesích,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního 
zabezpečení, zejména ve strategii 
flexikurity;

1. vyzývá Komisi a členské státy k přijetí 
nezbytných opatření k zohledňování 
rovnosti žen a mužů ve všech politikách 
zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, a 
obecně k potírání všech forem 
diskriminace, i ve strategii flexikurity, která 
z důvodu chybějící příslušné infrastruktury 
ve většině členských států nebo úzkého 
výkladu strategie by mohla vyústit buď ve 
zhoršení situace žen nebo srovnání na nižší 
úroveň, pokud jde o rovnost mužů a žen;

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního 
zabezpečení, zejména ve strategii 
flexikurity;

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
sociálních politikách a politikách 
zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, 
zejména ve strategii flexikurity;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního 
zabezpečení, zejména ve strategii 
flexikurity;

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního 
zabezpečení, zejména ve strategii 
flexikurity; poukazuje na to, že rovných 
příležitostí pro ženy bude úspěšně 
dosahováno pouze pomocí komplexní 
politiky pro jednotlivé životní etapy, která 
skutečně oddělí etapu vzdělávání, 
zaměstnání, rodiny a dobrovolné práce 
mezi pohlavími a díky níž budou všichni 
aktéři (ekonomičtí aktéři, politici, sociální 
partneři) odpovědní za změny, jejichž 
výsledkem bude situace výhodná pro obě 
strany;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního 
zabezpečení, zejména ve strategii 
flexikurity;

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního 
zabezpečení, zejména ve strategii
flexikurity, a k propagaci začlenění 
rozměru rovnosti žen a mužů do všech 
jejich politik;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že navzdory 
souvisejícímu kvantitativnímu pokroku 
v oblasti zaměstnávání žen ukazují údaje 
Komise, že průměrný evropský rozdíl 
v mírách zaměstnanosti mužů a žen 
zůstává vysoký (14,4 %), přičemž mnohem 
vyšší je ve věkové skupině nad 55 let 
(17,8 %) a v některých členských státech 
je rozdíl vyšší než 30 %;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá členské státy, aby plně 
prováděly ustanovení právních předpisů 
Společenství, která vyžadují rovný přístup 
k ženám a mužům v zaměstnání včetně 
přístupu k práci, pracovních podmínek, 
pružné pracovní doby, kariérního vývoje a 
postupu, stejného platu za stejnou práci a 
práci stejné hodnoty, propouštění, 
obráceného postupu u důkazního 
břemene v případech diskriminace 
z důvodu pohlaví, sexuálního obtěžování a 
ochrany v případě těhotenství, mateřství a 
otcovství, stejně jako rovný přístup při 
získávání přístupu k cenově dostupnému, 
kvalitnímu zboží a k cenově dostupným a 
kvalitním službám, jako je péče o děti, 
péče o starší osoby a postižené osoby a o 
jiné závislé osoby, a získávání přístupu 
k dodávkám takového zboží a poskytování 
takových služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat „lepší 
místa“;

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat „lepší 
místa“, lepší odměňování a větší kariérní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat „lepší místa“;

2. žádá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s podniky a vzdělávacími ústavy
vytvořily vzdělávací a školicí programy,
které zajistí, že vysokoškolsky vzdělané 
ženy budou získávat „lepší místa“;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Gabriele Stauner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat místa 
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vzdělané ženy budou získávat „lepší místa“; odpovídající takové kvalifikaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat „lepší místa“;

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat „lepší místa“; 
vyzývá členské státy, aby přijaly cílená 
opatření pro odstranění diskriminace 
mladých žen v přechodných fázích od 
vzdělávání po odborný výcvik a od 
odborného výcviku po profesní kariéru;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky 
vzdělané ženy budou získávat „lepší místa“;

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření 
nástrojů, které zajistí, že ženy 
s vysokoškolským vzděláním budou mít ve 
veřejném a soukromém sektoru při hledání 
kvalitních pracovních míst a v profesním 
vývoji stejné příležitosti jako muži 
s rovnocennými dovednostmi;

Or. el
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Pozměňovací návrh 26
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že mnoho pracovních míst 
vytvořených v EU je nejistých se 
smlouvami na dobu určitou a že jsou tím 
postiženy zejména ženy; vyzývá tudíž 
Komisi a členské státy, aby vybízely 
k přijímání opatření k potírání pracovní 
nejistoty tím, že budou podporovat 
přechod od využívání smluv na dobu 
určitou na využívání smluv na dobu 
neurčitou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje důležitost přístupu 
k dostupným evropským a vnitrostátním 
finančním prostředkům na základě 
projektů zaměřených na aktivní zapojení 
žen, které jsou pokládány za součást 
zranitelných skupin, na trhu práce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. žádá Komisi, aby v souvislosti 
s prováděním strukturálních fondů 
vyzvala členské státy k vytyčení 
specifických cílů v souladu s průřezovým 
cílem zohledňování rovnosti žen a mužů 
za účelem zapojení žen do programů 
podpory, které odrážejí aktuální situaci 
ohledně znevýhodnění žen v zaměstnání a 
v hospodářských odvětvích; poukazuje na 
to, že zkušenosti nabyté v předchozích 
obdobích podpory ukazují, že v důsledku 
obecných odkazů na opatření neutrální 
z hlediska pohlaví mají ženy často menší 
prospěch ze strukturálních fondů než 
muži; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
pokyny pro tvorbu rozpočtů v oblasti 
rovnosti žen a mužů ve strukturálních 
fondech a aby je vyzkoušela v pilotních 
projektech;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná své usnesení ze dne 9. května 
2004 o práci, rodinném a soukromém 
životě1 , v němž žádal Komisi, aby navrhla 
rámcovou směrnici o skloubení pracovního, 
rodinného a soukromého života, která by 
mimo jiné měla umožnit i zavedení 
doplňkových mechanismů, díky nimž se 
ženy a muži budou moci rovnoměrně podílet 
na péči o závislé rodinné příslušníky;

3. připomíná své usnesení ze dne 9. května 
2004 o práci, rodinném a soukromém 
životě2 , v němž žádal Komisi, aby navrhla 
rámcovou směrnici o skloubení 
pracovního, rodinného a soukromého 
života, která by mimo jiné měla umožnit i 
zavedení doplňkových mechanismů, díky 
nimž se ženy a muži budou moci 
rovnoměrně podílet na péči o závislé 
rodinné příslušníky;

                                               
1 Úř. věst. C 102E, 28.4.2004, s. 492.
2 Úř. věst. C 102E, 28.4.2004, s. 492.
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Or. de

Pozměňovací návrh 30
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy ke 
zlepšení legislativního rámce, pokud jde o 
materiální podporu žen, které jsou nuceny 
opustit trh práce nebo které pracují na 
základě smluv na částečný úvazek, aby 
mohly plnit své rodinné povinnosti, a 
k přepočítání jejich důchodů tak, aby byla 
taková období zohledněna;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že rovnováha mezi prací a 
rodinou je přímo spojena s pracovním 
místem a zajištěním příjmu společně 
s pracovními podmínkami, zejména 
v případě žen;

Or. el



PE407.784v01-00 18/30 AM\727353CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. navrhuje, aby Komise pokračovala 
v konzultacích se sociálními partnery o 
možném směřování činnosti Společenství
za účelem lepšího skloubení profesního, 
soukromého a rodinného života s cílem 
zlepšit a doplnit stávající rámec a 
realizovat cíle barcelonské Rady (2002);

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zaznamenává, že v důsledku změny 
demografie se odhaduje, že do roku 2030 
bude poměr aktivních vůči neaktivním 
lidem 2:1; vyzývá Komisi, aby 
podporovala budoucí úlohu kariéry 
pomocí politických iniciativ, díky nimž 
budou ženy a muži schopni dosáhnout 
rovnováhy mezi pracovními a rodinnými 
povinnostmi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily rozvoj konkrétních politik, jejichž 
úkolem bude dosažení rovné ekonomické 
nezávislosti žen a mužů, souladu mezi 
soukromým a pracovním životem, rovné 
zastoupení při rozhodování, vymýcení 
všech forem násilí na základě pohlaví a 
eliminace stereotypů týkajících se pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3f. připomíná Komisi její plán rovnosti 
žen a mužů – 2006–2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3h. vyzývá Komisi a členské státy ke 
spolupráci zejména s malými a středními 
podniky s cílem rozvíjet struktury, díky 
nimž budou malé a střední podniky 
schopny nabízet svým zaměstnancům 
programy vyváženého pracovního života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem 
lepšího skloubení pracovního a rodinného 
života hrají zaměstnavatelé, jestliže vytvářejí 
moderní pracovní organizace, a členské 
státy, pokud poskytují přístupné a finančně 
dostupné kvalitní služby;

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem 
lepšího skloubení pracovního a rodinného 
života hrají zaměstnavatelé a odborové 
organizace, jestliže vytvářejí spravedlivé 
pracovní organizace bez ztráty práv a platu, 
a úlohu členských států, pokud poskytují 
přístupné a finančně dostupné kvalitní 
služby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem 
lepšího skloubení pracovního a rodinného 
života hrají zaměstnavatelé, jestliže 
vytvářejí moderní pracovní organizace, a 
členské státy, pokud poskytují přístupné a 
finančně dostupné kvalitní služby;

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem 
lepšího skloubení pracovního a rodinného 
života hrají zaměstnavatelé, jestliže 
vytvářejí moderní pracovní organizace, a 
členské státy, pokud poskytují přístupné a 
finančně dostupné kvalitní služby; vyzývá 
Komisi k podpoře výměny osvědčených 
postupů při slaďování pracovního a 
soukromého života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem 
lepšího skloubení pracovního a rodinného 
života hrají zaměstnavatelé, jestliže vytvářejí 
moderní pracovní organizace, a členské 
státy, pokud poskytují přístupné a finančně 
dostupné kvalitní služby;

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem 
lepšího skloubení pracovního a rodinného 
života, cíle, s jehož dosahováním pomáhají 
sociální iniciativy společné odpovědnosti
hrají zaměstnavatelé, jestliže vytvářejí 
moderní pracovní organizace, a členské 
státy, pokud poskytují přístupné z hlediska 
vzdálenosti a finančně dostupné kvalitní 
služby;

Or. el

Pozměňovací návrh 40
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
efektivní opatření, která zaručí plnění 
sociálních norem a práce s právy 
v různých odvětvích, přičemž budou 
zajištěny slušné příjmy pro pracovníky, a 
zejména ženy, a právo na bezpečnost a 
zdraví při práci, na sociální ochranu a 
svobodu odborových svazů a přispěje se ke 
zrušení diskriminace mezi muži a ženami 
v práci;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 41
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje důležitost aktivního 
zapojení žen do odborových svazů s úkoly 
zaměřenými na ochranu žen na pracovišti 
a na to, aby dostaly práva, na něž mají 
nárok;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. navrhuje, aby programy sociální 
ochrany byly prováděny za účelem tvorby 
předškolních zařízení v blízkosti 
pracoviště s cílem usnadnit ženám jejich 
dvojí úlohu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. souhlasí s návrhem akčního rámce 
sociálních partnerů pro vytvoření 
nelineárních cest kariérního vývoje, 
v němž se období většího pracovního 
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zapojení střídají s obdobím větší 
rodičovské odpovědnosti, jako 
s alternativou kultury zbytečně dlouhé 
pracovní doby pro ženy a muže;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům stejnou 
ekonomickou nezávislost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gabriele Stauner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům stejnou 
ekonomickou nezávislost;

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům vyrovnaný příjem;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům stejnou 
ekonomickou nezávislost;

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům stejnou 
ekonomickou nezávislost; poukazuje na to, 
že je zapotřebí, aby se programy na 
podporu podnikatelských začátků a půjčky 
zaměřovaly na potřeby žen s cílem zvýšit 
poměr žen v tomto důležitém hospodářském 
odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům stejnou 
ekonomickou nezávislost;

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl 
zajistit ženám i mužům stejný plat a 
profesní rozvoj;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že veškerá politická opatření a 
postupy zaměřené na zlepšení rovnosti žen 
a mužů budou brát plný ohled na 
specifickou situaci žen, které čelí 
mnohonásobné diskriminaci z důvodu 
postižení, věku, sexuální orientace, 
etnického původu nebo náboženství, a 
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rovněž situaci žen, které zažívají 
diskriminaci v důsledku spojení, jako jsou 
matky nebo manželé a manželky lidí, kteří 
čelí diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. podporuje opatření propagovaná 
Evropským sociálním fondem a 
programem PROGRESS na období 2007–
2013, jejichž účelem je mimo jiné zlepšit 
situaci žen na trhu práce a dále 
podporovat boj proti diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy k zavedení 
mechanismů, které by zajistily spravedlivý 
přístup k ženám a mužům v rámci 
důchodových systémů.

6. vyzývá členské státy k zavedení 
mechanismů, které by zajistily spravedlivý 
přístup k ženám a mužům v rámci 
důchodových systémů a které by posoudily 
dopad důchodových reforem na životy 
žen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly řadu kvalitativních ukazatelů, 
které se budou používat během sledování 
provádění Lisabonské strategie pro růst a 
pracovní místa a které budou brát v úvahu 
rozměr rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi ke spuštění 
informačních kampaní týkajících se 
diskriminace na základě pohlaví, aby se 
zvýšila informovat veřejnosti, odstranily 
předsudky a diskriminace na základě 
pohlaví a zlepšilo postavení žen na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby do vzdělávacích 
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programů Evropské unie zahrnula rozměr 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
finančně podporovaly podnikání žen ve 
všech oblastech činnosti a aby usnadnily 
začlenění žen do netradičních povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje důležitost identifikace 
nástrojů a vhodných mechanismů pro 
začlenění zranitelných skupin mezi 
ženami na trh práce, zejména postižených 
žen, žen s vyživovanými rodinnými 
příslušníky, starších žen, žen žijících ve 
venkovských oblastech a žen patřících do 
menšin, stejně jako žen se statutem 
přistěhovalce; vyzývá též k lepšímu 
uznávání neformálního učení s cílem 
pomoci tomuto procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
nezbytná pro efektivní provádění směrnice 
o rovném platu v každém členském státě a 
dosažení cíle schváleného v Evropské radě 
v březnu 2002 v Barceloně spočívajícího 
ve vysoce kvalitní péči o děti; vyzývá též 
Komisi k posílení směrnice o rodičovské 
dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. zdůrazňuje potřebu nepřetržitého boje 
proti sexuálnímu a morálnímu obtěžování 
a šikaně na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. vyzývá Komisi, členské státy a své 
vlastní odbory, aby rozměr rovnosti žen a 
mužů více zohledňovaly v budoucích 
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obecných rozpočtech Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. zdůrazňuje, že opětovné zavedení 
rovného přístupu k mužům a ženám, 
pokud jde o věk odchodu do důchodu, by 
se mělo opírat o zásadu příznivějšího 
systému, přičemž rovnost lze zaručit 
rozšířením příznivějšího systému pro 
skupinu, která je v nevýhodnějším 
postavení;

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. vyzývá členské státy, aby plánovaly a 
prováděly udržitelné programy sociální 
ochrany, které budou zohledňovat 
specifické situace žen a mužů na trhu 
práce a v sociálním a ekonomickém 
životě, například situaci žen při částečném 
pracovním úvazku, přerušení kariéry a 
situaci žen v rodinách s několika 
vyživovanými rodinnými příslušníky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Petru Filip

Návrh stanoviska
Bod 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. navrhuje, aby politiky vzdělávání byly 
vypracovány opatrně, aby se předešlo 
předpojatým představám, pokud jde o 
kariéru „nepřístupnou“ ženám, a 
navrhuje, aby přístup na vedoucí pozice 
byl plně transparentní s cílem předejít 
diskriminaci na základě pohlaví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6l. vyzývá Komisi, aby podporovala 
spolupráci a rozvoj partnerství mezi všemi 
zainteresovanými orgány s cílem 
propagace lepšího skloubení profesního, 
rodinného a soukromého života 
v souvislosti s evropskou aliancí pro 
rodiny. 

Or. el


	727353cs.doc

