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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže Komisia vo svojej správe na rok 
2008 o rovnosti žien a mužov 
(KOM(2008)0010)1 uvádza, že kým podiel 
žien na zamestnanosti neustále narastá, 
naďalej existujú značné problémy, pokiaľ 
ide o kvalitu zamestnania žien, a to najmä 
pretrvávajúci rozdiel medzi platmi žien a 
mužov, pokračujúca horizontálna a 
vertikálna segregácia na pracovnom trhu, 
roztrieštená profesionálna kariéra žien a 
ťažkosti pri zlaďovaní pracovného a 
rodinného života, čo sú faktory, z ktorých 
každý bráni rovnosti počas produktívnej 
časti života a po nej,

A. keďže Komisia vo svojej správe na rok 
2008 o rovnosti žien a mužov 
(KOM(2008)0010)2 uvádza, že kým podiel 
žien na zamestnanosti neustále narastá, dve 
tretiny pracovných miest na čiastočný 
úväzok ako aj väčšinu neistých 
pracovných vzťahov obsadzujú ženy a že 
teda naďalej existujú značné problémy, 
pokiaľ ide o kvalitu zamestnania žien, a to 
najmä pretrvávajúci rozdiel medzi platmi 
žien a mužov, ktorý je v niektorých 
členských štátoch zreteľne väčší než 
priemer EÚ, pokračujúca horizontálna a 
vertikálna segregácia na pracovnom trhu, 
roztrieštená profesionálna kariéra žien a 
ťažkosti pri zlaďovaní pracovného a 
rodinného života, čo sú faktory, z ktorých 
každý bráni rovnosti počas produktívnej 
časti života a po nej, 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

                                               
1  Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Rovnosť žien a mužov – 2008.
2  Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Rovnosť žien a mužov – 2008.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Α. keďže Komisia vo svojej správe na rok 
2008 o rovnosti žien a mužov 
(KOM(2008)0010)1 uvádza, že kým podiel 
žien na zamestnanosti neustále narastá, 
naďalej existujú značné problémy, pokiaľ 
ide o kvalitu zamestnania žien, a to najmä 
pretrvávajúci rozdiel medzi platmi žien a 
mužov, pokračujúca horizontálna a 
vertikálna segregácia na pracovnom trhu, 
roztrieštená profesionálna kariéra žien a 
ťažkosti pri zlaďovaní pracovného a 
rodinného života, čo sú faktory, z ktorých 
každý bráni rovnosti počas produktívnej 
časti života a po nej,

Α. keďže Komisia vo svojej správe na rok 
2008 o rovnosti žien a mužov 
(KOM(2008)0010)2 uvádza, že kým podiel 
žien na zamestnanosti neustále narastá, 
naďalej existujú značné problémy, pokiaľ 
ide o kvalitu zamestnania žien, a to najmä 
pretrvávajúci rozdiel medzi platmi žien a 
mužov, pokračujúca horizontálna a 
vertikálna segregácia na pracovnom trhu, 
roztrieštená profesionálna kariéra žien a 
ťažkosti pri zlaďovaní pracovného a 
rodinného života, čo sú faktory, z ktorých 
každý bráni rovnakému zaobchádzaniu vo 
vzdelávaní a počas produktívnej časti 
života, ako aj rozvoju na dôchodku, 

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A a. keďže každý má právo na prácu a 
keďže práca nie je len zdrojom príjmov, 
ale aj základným aspektom sociálneho 
začleňovania vo všetkých oblastiach 
spoločnosti, ako aj prvkom osobného 
rozvoja, ktorý je nevyhnutný na 
zabezpečenie hospodárskej nezávislosti 
a emancipácie ženy,

Or. pt
                                               
1  Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Rovnosť žien a mužov – 2008.
2  Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Rovnosť žien a mužov – 2008.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A b. keďže diskriminácia žien začína už 
pri prístupe k miestam v odbornej 
príprave, a to najmä v regiónoch 
s vysokou nezamestnanosťou, kde majú 
ženy nižšie šance získať dobré miesto v 
odbornej príprave a v dôsledku toho 
aj dobré pracovné miesto, a to aj napriek 
lepšej kvalifikácii,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže európska stratégia zamestnanosti 
ani pilier zahŕňajúci oblasť rovnakých 
príležitostí neposkytuje žiadne konkrétne
usmernenia k rodovej problematike, 

B. keďže v európskej stratégii zamestnanosti 
nezostali ani konkrétne usmernenia k 
rodovej problematike, ani pilier zahŕňajúci 
oblasť rovnakých príležitostí, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva 
očakávania lepšieho zladenia pracovného a 
súkromného života žien a mužov; keďže nie 
všetky členské štáty splnia barcelonské ciele 
do roku 2010; keďže zariadenia 
starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené do 
politických stratégií,

D. keďže zladenie pracovného a 
súkromného života žien a mužov je 
naliehavo potrebné zlepšiť; keďže nie 
všetky členské štáty splnia barcelonské ciele 
do roku 2010; keďže zariadenia 
starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené do 
politických stratégií,

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva 
očakávania lepšieho zladenia pracovného a 
súkromného života žien a mužov; keďže nie 
všetky členské štáty splnia barcelonské ciele 
do roku 2010; keďže zariadenia 
starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené do 
politických stratégií,

D. keďže nie všetky členské štáty splnia 
barcelonské ciele do roku 2010; keďže 
zariadenia starostlivosti o závislých členov 
rodiny iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené 
do politických stratégií,

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva 
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očakávania lepšieho zladenia pracovného a 
súkromného života žien a mužov; keďže nie 
všetky členské štáty splnia barcelonské ciele 
do roku 2010; keďže zariadenia 
starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené do 
politických stratégií,

očakávania lepšieho zladenia pracovného a 
súkromného života žien a mužov, hoci táto 
nádej sa naplní len vtedy, ak sa zvýši 
sociálna istota a etapy života venované 
rodine nebudú viesť k menšiemu počtu 
kariérnych príležitostí a nižším dôchodkom; 
keďže nie všetky členské štáty splnia 
barcelonské ciele do roku 2010; keďže 
zariadenia starostlivosti o závislých členov 
rodiny iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené 
do politických stratégií,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva 
očakávania lepšieho zladenia pracovného a 
súkromného života žien a mužov; keďže nie 
všetky členské štáty splnia barcelonské ciele 
do roku 2010; keďže zariadenia 
starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti zatiaľ nie sú začlenené do 
politických stratégií,

D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva 
očakávania lepšieho zladenia pracovného a 
súkromného života žien a mužov; keďže nie 
všetky členské štáty splnia barcelonské ciele 
do roku 2010; keďže zariadenia 
starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti a uznávanie atypickej a 
neformálnej kvalifikácie zatiaľ nie sú 
začlenené do politických stratégií,

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D a. keďže správa Komisie síce zahŕňa 
komplexnú štatistiku miery zamestnanosti 
žien, ich vzdelania a zapojenia do 
rozhodovania a miery chudoby žien 
v rámci EÚ v porovnaní s mužmi, avšak 
úplne v nej chýba rozpracovanie údajov 
podľa postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, etnického pôvodu 
a náboženského presvedčenia, hoci 
situácia žien, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii, je osobitne zložitá,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D b. so zreteľom na štúdie Európskej 
nadácie (European Foundation) 
v Dubline o rovnováhe medzi pracovným 
a súkromným životom,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D c. so zreteľom na závery lisabonskej 
Európskej rady (marec 2000), ktorá mala 
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za cieľ do roku 2010 zvýšiť mieru 
zamestnanosti v Európskej únii na 70 % 
a mieru zamestnanosti žien na viac než 
60 %; so zreteľom i na závery 
štokholmskej Európskej rady (marec 
2001), ktorá pridala priebežný cieľ 67 % 
pri všeobecnej miere zamestnanosti 
a 57 % pri miere zamestnanosti žien do 
roku 2005,

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D d. keďže modely pracovného života žien 
sú charakterizované skrátenými 
obdobiami pracovnej činnosti 
spôsobovanými zažitými stereotypmi 
o úlohách žien a mužov v práci a rodine, 
ktoré majú vplyv na schopnosť žien 
zostať v práci a dosahovať pokrok, 
zvyšujú ich potenciálnu zraniteľnosť na 
trhu práce a majú dlhodobé dôsledky na 
poskytovanie dôchodkov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D e (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D e. keďže rámec činnosti sociálnych 
partnerov v oblasti rodovej rovnosti z roku 
2005 (rámec činnosti) navrhuje niekoľko 
krokov na podporu dievčat v tom, aby 
zvažovali širšie spektrum kariérnych 
možností, najmä v technických 
a vedeckých profesiách,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali potrebné korky na realizáciu
začleňovania rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia a aby vo všeobecnosti bojovali 
proti všetkým formám diskriminácie, a to i 
v rámci stratégie flexiistoty, ktorá by kvôli 
nedostatku relevantnej infraštruktúry vo 
väčšine členských štátov či kvôli úzkej 
interpretácii tejto stratégie mohla viesť 
buď k zhoršeniu situácie žien alebo k 
zníženiu rovnosti medzi mužmi a ženami;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých sociálnych politík, politík 
zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia, 
najmä do stratégie flexiistoty;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty; 
pripomína, že rovnosť príležitostí pre ženy 
možno úspešne dosiahnuť len realizáciou 
komplexnej politiky fáz života, ktorá vytvorí 
skutočné rozdelenie vzdelávacích, 
pracovných, rodinných a dobrovoľníckych 
fáz medzi pohlaviami a na všetky subjekty 
(hospodárske subjekty, politici, sociálni 
partneri) prenesie zodpovednosť za zmeny, 
ktoré povedú k situácii výhodnej pre 
všetkých;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do 
všetkých politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty, 
a aby presadzovali začlenenie rodového 
rozmeru do všetkých svojich politík;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. pripomína, že napriek relatívnemu 
kvantitatívnemu pokroku dosiahnutému 
v oblasti zamestnanosti žien ukazujú 
údaje Komisie, že priemerná európska 
disparita v miere zamestnanosti medzi 
mužmi a ženami je naďalej vysoká 
(14,4 %), pričom v skupine osôb nad 55 
rokov je omnoho vyššia (17,8 %) 
a v niektorých členských štátoch je táto 
disparita vyše 30 %;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 b. vyzýva členské štáty, aby 
plnohodnotne uplatňovali ustanovenia 
právnych predpisov Spoločenstva, ktoré 
vyžadujú v zamestnaní rovnaké 
zaobchádzanie so ženami a mužmi, a to 
aj v oblastiach prístupu, pracovných 
podmienok, pružnej pracovnej doby, 
rozvoja a podpory kariéry, rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu a prácu 
rovnakej hodnoty, výpovedí, obráteného 
dôkazného bremena v prípadoch 
diskriminácie na základe pohlavia, 
sexuálneho obťažovania a ochrany 
tehotenstva, materstva a otcovstva, ako aj 
pri prístupe a dostatočného zabezpečenia 
dostupných a kvalitných služieb a tovarov 
ako starostlivosť o deti, o starých 
a postihnutých ľudí a o iné závislé osoby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam, lepšiemu 
odmeňovaniu a vyššiemu počtu kariérnych 
príležitostí;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam; 

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
v spolupráci s podnikmi a vzdelávacími 
zariadeniami vytvorili vzdelávacie 
programy a programy odbornej prípravy, 
ktoré zabezpečia, že vysoká kvalifikácia žien 
povedie k lepším pracovným miestam; 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Gabriele Stauner

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším
pracovným miestam; 

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k 
pracovným miestam zodpovedajúcim tejto 
kvalifikácii; 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
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vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam;

vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam; vyzýva členské štáty, 
aby prijali cielené opatrenia na odstránenie 
diskriminácie mladých žien vo fázach 
prechodu medzi vzdelávaním a odbornou 
prípravou a medzi odbornou prípravou a 
profesionálnou kariérou;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že 
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam; 

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že ženy 
s vysokou odbornou kvalifikáciou budú 
mať vo verejnom i súkromnom sektore pri 
hľadaní pracovného miesta a pri 
odbornom rozvoji rovnaké príležitosti ako 
muži s ekvivalentnými schopnosťami
vysoká kvalifikácia žien povedie k lepším 
pracovným miestam; 

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje, že mnohé pracovné 
miesta vytvorené v EÚ sú neisté so 
zmluvami na dobu určitú, 
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pričom postihnuté sú osobitne ženy; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali prijímanie opatrení na boj 
proti pracovnej neistote, ktoré by 
podporovali prechod z používania zmlúv 
na dobu určitú na používanie zmlúv na 
dobu neurčitú;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Petru Filip

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 b. zdôrazňuje dôležitosť prístupu 
k dostupným európskym a vnútroštátnym 
prostriedkom na základe projektov 
zameraných na aktívne začleňovanie žien, 
ktoré sú považované za jednu zo 
zraniteľných skupín, na trh práce;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 c. žiada Komisiu, aby vyzvala členské 
štáty stanoviť v rámci implementácie 
štrukturálnych fondov konkrétne cieľové 
hodnoty, v súlade s medziodvetvovým 
cieľom začleňovania rodového hľadiska, 
pre zapojenie žien do programov podpory, 
ktoré odrážajú skutočnú situáciu v oblasti 
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nevýhod žien v odvetviach zamestnanosti 
a hospodárstva; pripomína, že skúsenosti 
získané v predošlom období podpory 
ukazujú, že všeobecný odkaz na rodovo 
neutrálne opatrenia vedie k tomu, že ženy 
majú zo štrukturálnych fondov menší 
prospech než muži; vyzýva Komisiu, aby 
pripravila usmernenia pre rozpočet 
založené na rodovej rovnosti v rámci 
štrukturálnych fondov, a aby ich 
otestovala na pilotných projektoch;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. pripomína svoje uznesenie z 9. mája 2004 
o práci, rodinnom a súkromnom živote1, v 
ktorom žiadal Komisiu, aby navrhla 
rámcovú smernicu o zladení pracovného, 
rodinného a súkromného života, ktorá by 
okrem iného mala umožniť zavedenie 
doplnkových mechanizmov uľahčujúcich 
ženám a mužom podieľanie sa rovnakou 
mierou na starostlivosti o závislých členov 
rodiny;

3. pripomína svoje uznesenie z 9. mája 2004 
o práci, rodinnom a súkromnom živote2, v 
ktorom žiadal Komisiu, aby navrhla 
rámcovú smernicu o zladení pracovného, 
rodinného a súkromného života, ktorá by 
okrem iného mala umožniť zavedenie 
doplnkových mechanizmov uľahčujúcich 
ženám a mužom podieľanie sa rovnakou 
mierou na starostlivosti o závislých členov 
rodiny a obsahovať štúdie Európskej 
nadácie (European Foundation) v oblasti 
rovnováhy pracovného a súkromného 
života;

Or. de

                                               
1  Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
2  Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Petru Filip

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili legislatívny rámec v oblasti 
materiálnej podpory pre ženy, ktoré sa 
musia stiahnuť z trhu práce alebo ktoré 
pracujú na čiastočný úväzok, aby mohli 
prevziať rodinné povinnosti, a aby 
prepočítali ich dôchodky tak, aby tieto 
obdobia zohľadnili;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 b. zdôrazňuje, že rovnováha pracovného 
a súkromného života je priamo spojená 
s pracovným miestom a istotou príjmov a 
s pracovnými podmienkami, a to najmä 
v prípade žien;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 c. navrhuje, aby Komisia naďalej 
konzultovala so sociálnymi partnermi 
otázky možného prístupu k opatreniam 
Spoločenstva na lepšie zladenie 
pracovného, súkromného a rodinného 
života s cieľom zlepšiť a doplniť 
existujúci rámec a realizovať ciele 
barcelonskej Rady (2002);

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 d. konštatuje, že v dôsledku 
demografických zmien sa odhaduje, že do 
roku 2030 bude pomer aktívnej 
a neaktívnej populácie 2:1; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala budúcu úlohu 
osôb, ktoré sa starajú o iné osoby tým, že 
pripraví politické iniciatívy, ktoré umožnia 
ženám a mužom dosiahnuť rovnováhu 
medzi pracovnými povinnosťami 
a povinnosťami starostlivosti o iných; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 e. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili prípravu špecifických politík 
na dosiahnutie rovnakej hospodárskej 
nezávislosti žien a mužov, zladenie 
súkromného a pracovného života, 
rovnakého zastúpenia pri rozhodovaní, 
odstránenie všetkých foriem násilia 
založeného na rode a odstránenie 
rodových stereotypov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 f. pripomína Komisii jej plán 
uplatňovania rovnosti žien a mužov na 
roky 2006 – 2010 ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 h. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spolupracovali najmä s malými 
a strednými podnikmi na rozvoji štruktúr, 
ktoré malým a stredným podnikom 
umožnia ponúkať svojim zamestnancom
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plány na dosiahnutie rovnováhy 
pracovného a súkromného života;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov pri 
vytváraní modernej pracovnej organizácie a 
členských štátov pri poskytovaní 
prístupných a cenovo dostupných kvalitných 
služieb v záujme lepšieho zladenia 
pracovného a rodinného života;

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov a 
odborových organizácií pri vytváraní 
spravodlivej pracovnej organizácie bez 
straty práv a odmeny a členských štátov pri 
poskytovaní prístupných a cenovo 
dostupných kvalitných služieb v záujme
lepšieho zladenia pracovného a rodinného 
života;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov pri 
vytváraní modernej pracovnej organizácie a 
členských štátov pri poskytovaní 
prístupných a cenovo dostupných kvalitných 
služieb v záujme lepšieho zladenia 
pracovného a rodinného života;

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov pri 
vytváraní modernej pracovnej organizácie a 
členských štátov pri poskytovaní 
prístupných a cenovo dostupných kvalitných 
služieb v záujme lepšieho zladenia 
pracovného a rodinného života; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala výmenu 
osvedčených postupov pri zlaďovaní 
pracovného a súkromného života;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov pri 
vytváraní modernej pracovnej organizácie a 
členských štátov pri poskytovaní 
prístupných a cenovo dostupných kvalitných 
služieb v záujme lepšieho zladenia 
pracovného a rodinného života;

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov pri 
vytváraní modernej pracovnej organizácie a 
členských štátov pri poskytovaní 
prístupných, čo sa týka vzdialenosti, a 
cenovo dostupných kvalitných služieb v 
záujme lepšieho zladenia pracovného a 
rodinného života, čo je cieľ, ktorý iniciatívy 
v oblasti spoločenskej zodpovednosti 
podnikov pomáhajú dosiahnuť;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
účinné opatrenia na zabezpečenie súladu 
so sociálnymi normami a práce s právami 
v rôznych odvetviach, zabezpečujúc slušný 
príjem pre pracovníkov a najmä ženy, 
a práva na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, na sociálnu ochranu a slobodu 
odborového združovania, a ktoré prispejú 
k zákazu diskriminácie v práci medzi 
mužmi a ženami;

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Petru Filip

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 b. zdôrazňuje dôležitosť aktívneho 
zapojenia žien do odborov s cieľmi 
sústredenými na ochranu žien na 
pracovisku a poskytovanie práv, na ktoré 
majú nárok;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Petru Filip

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 c. navrhuje realizáciu programov 
sociálnej ochrany na účel vytvorenia 
zariadenia starostlivosti o deti 
v predškolskom veku blízko pracoviska, 
s cieľom uľahčiť duálnu úlohu ženy;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 d. súhlasí s návrhom, obsiahnutým v 
rámci opatrení sociálnych partnerov, na 
vytvorenie nelineárnych ciest rozvoja 
kariéry, v ktorých by sa obdobia väčšieho 
zapojenia do práce striedali s obdobiami 
zvýšenej rodinnej zodpovednosti, ako 
alternatívy ku kultúre zbytočne dlhého 
pracovného času pre ženy i mužov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej 
nezávislosti žien a mužov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Gabriele Stauner

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej 
nezávislosti žien a mužov;

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ vyváženého príjmu žien a 
mužov;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej 
nezávislosti žien a mužov;

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej 
nezávislosti žien a mužov; pripomína, že sú 
potrebné štartovacie programy a pôžičky 
zamerané na potreby žien, aby sa zvýšil 
podiel žien v tomto významnom 
hospodárskom odvetví;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej 
nezávislosti žien a mužov;

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 
dosiahnuť cieľ rovnakej odmeny a 
rovnakého odborného rozvoja žien a 
mužov;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Evangelia Tzampazi

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

5 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že politické opatrenia a kroky 
zamerané na zlepšenie rodovej rovnosti 
plne zohľadnia špecifickú situáciu žien, 
ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii 
z dôvodu postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, etnického pôvodu či 
náboženského presvedčenia, ako aj žien, 
ktoré zažívajú diskrimináciu nepriamo, 
ako napríklad matky či manželky ľudí 
čeliacich diskriminácii;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5 b. podporuje opatrenia presadzované 
Európskym sociálnym fondom 
a programom PROGRESS na roky 2007 –
2013, ktoré majú okrem iného za cieľ 
zlepšiť situáciu žien na trhu práce a ďalej 
presadzovať boj proti diskriminácii;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
mechanizmy na zaručenie spravodlivého 
zaobchádzania so ženami a mužmi v rámci 
systémov dôchodkového zabezpečenia.

6. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
mechanizmy na zaručenie spravodlivého 
zaobchádzania so ženami a mužmi v rámci 
systémov dôchodkového zabezpečenia a 
aby vyhodnotili dôsledky dôchodkových 
reforiem na životy žien.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
navrhli niekoľko kvalitatívnych 
ukazovateľov používaných v nadväznosti 
na realizáciu lisabonskej stratégie pre rast 
a pracovné miesta, ktoré zohľadnia 
rodový rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 b. vyzýva Komisiu, aby spustila 
informačné kampane o rodovej
diskriminácii s cieľom zvýšiť 
informovanosť verejnosti a odstrániť 
predsudky a rodovú diskrimináciu, 
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a posilniť pozíciu žien na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 c. vyzýva Komisiu, aby začlenila rodový 
rozmer do vzdelávacích programov 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 d. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
finančne podporovali podnikanie žien vo 
všetkých oblastiach činnosti a aby 
uľahčovali začleňovanie žien 
v netradičných povolaniach;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 e. zdôrazňuje dôležitosť označenia 
nástrojov a adekvátnych mechanizmov na 
začlenenie zraniteľných skupín spomedzi 
žien na trh práce, najmä postihnutých 
žien, žien so závislými osobami, starších 
žien, žien žijúcich vo vidieckych 
oblastiach a príslušníčok menšín, ako aj 
žien so štatútom prisťahovalkyne; vyzýva 
tiež na lepšie uznávanie neformálnej 
odbornej prípravy s cieľom pomôcť 
tomuto procesu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 f. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia 
potrebné na účinnú implementáciu 
smernice o rovnakom odmeňovaní 
v každom členskom štáte a dosiahnutie 
cieľa v oblasti kvalitnej starostlivosti o 
deti dohodnutého na Európskej rade 
konanej v Barcelone v marci 2002; vyzýva 
tiež Komisiu, aby posilnila smernicu 
o rodičovskej dovolenke;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 g. zdôrazňuje potrebu stáleho boja proti 
sexuálnemu a morálnemu obťažovaniu 
a šikanovaní na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 h. vyzýva Komisiu, členské štáty 
a vlastné oddelenia, aby v budúcich 
všeobecných rozpočtoch Európskej únie 
lepšie zohľadňovali rodový rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 i. zdôrazňuje, že opätovné zavedenie 
rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami v oblasti veku odchodu do 
dôchodku by malo byť založené na zásade 
priaznivejšieho usporiadania, podľa 
ktorej je možné zabezpečiť rovnosť tým, 
že sa priaznivejšie usporiadanie rozšíri 
aj na skupinu v menej priaznivej pozícii;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Evangelia Tzampazi

Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 j. vyzýva členské štáty, aby naplánovali 
a zrealizovali udržateľné systémy 
sociálnej ochrany, ktoré zohľadnia 
špecifickú situáciu žien a mužov na trhu 
práce a v sociálnom a hospodárskom 
živote, napríklad situáciu žien pracujúcich 
na čiastočný úväzok, prípady prerušenia 
kariéry a situáciu žien v rodinách 
s niekoľkými závislými osobami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Petru Filip

Návrh stanoviska
Odsek 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 k. navrhuje, aby sa vzdelávacie politiky 
pripravovali opatrne a tak sa predišlo 
predpojatým myšlienkam o kariérach, 
ktoré sú pre ženy tzv. nedostupné, 
a navrhuje, aby prístup k manažérskym 
pozíciám bol plne transparentný s cieľom 
predísť diskriminácii na základe
pohlavia;

Or. ro
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6 l. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
spoluprácu a rozvoj partnerstiev medzi 
všetkými dotknutými subjektmi s cieľom 
podporovať lepšie zlaďovanie 
pracovného, rodinného a súkromného 
života v kontexte Európskej aliancie pre 
rodiny (European Alliance for Families). 

Or. el
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