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Pozměňovací návrh 1
Astrid Lulling

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 141 této smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Astrid Lulling

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na plán pro dosažení rovného 
postavení žen a mužů na období 2006 až 
2010, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Astrid Lulling

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora 
Evropských společenství, zejména 
rozsudek C-262/881,

                                               
1 Rozsudek ze dne 17. května 1990 v případu Barber, Sbírka 1990,  s.  I-1889.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 d (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- s ohledem na právně závaznou úmluvu 
OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen (CEDAW 1979), 
zejména na čl. 11.1 písm. d) a e) a čl. 11.2 
písm. c),      

Or. nl

Pozměňovací návrh 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Α. vzhledem k tomu, že cíle Lisabonské 
strategie v oblasti zaměstnávání žen a 
starších osob a barcelonské cíle v oblasti 
služeb opatrování dětí jsou podstatné pro 
udržitelnost penzijních systémů,

Α. vzhledem k tomu, že cíle Lisabonské 
strategie v oblasti zaměstnávání žen,
mladých lidí a starších osob a barcelonské 
cíle v oblasti služeb opatrování dětí jsou 
podstatné pro udržitelnost penzijních 
systémů,

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Ria Oomen-Ruijten

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

Aa. vzhledem k tomu, že cíle tisíciletí OSN 
z roku 2000, zejména cíl 3, stanovují 
rovné příležitosti pro muže a ženy,     

Or. nl

Pozměňovací návrh 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že situace v oblasti 
zaměstnanosti v Evropě neodpovídá 
Lisabonské strategii, která si klade za cíl 
zvýšení počtu a kvalitu pracovních míst, 
plnou zaměstnanost a sociální začlenění, 
zejména v případě žen,    

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že rozdílný přístup k 
mužům a ženám a mezigenerační rozměr 
významně zvyšují rizika spojená se 
slabším postavením na trhu práce, protože 
ženy a starší, ale také mladší pracovníci s 
nestandardními smlouvami mají menší 
šance svou pozici na trhu práce zlepšit, 

Or. en



PE409.536v01-00 6/15 AM\732738CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Β. vzhledem k tomu, že ženy mají obecně
méně homogenní průběh zaměstnání 
s pomalým nárůstem platu, zatímco u mužů 
je průběh zaměstnání spíše nepřetržitý a 
s výraznějším nárůstem platu, což vede 
k rozdílu v příspěvcích do důchodového 
systému a ke zvýšenému riziku chudoby u 
žen,

Β. vzhledem k tomu, že navzdory potřebě 
zvýšit zaměstnanost žen mají ženy méně 
homogenní průběh zaměstnání s pomalým 
nárůstem platu, zatímco u mužů je průběh 
zaměstnání spíše nepřetržitý a 
s výraznějším nárůstem platu, což vede 
k rozdílu v příspěvcích do důchodového 
systému a ke zvýšenému riziku chudoby u 
žen,

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že ženy mají obecně 
méně homogenní průběh zaměstnání 
s pomalým nárůstem platu, zatímco u mužů 
je průběh zaměstnání spíše nepřetržitý a 
s výraznějším nárůstem platu, což vede 
k rozdílu v příspěvcích do důchodového 
systému a ke zvýšenému riziku chudoby u 
žen,

B. vzhledem k tomu, že ženy mají obecně 
méně homogenní průběh zaměstnání 
s pomalým nárůstem platu, zatímco u mužů 
je průběh zaměstnání spíše nepřetržitý a 
s výraznějším nárůstem platu, což vede 
k rozdílu v příspěvcích do důchodového 
systému a ke zvýšenému riziku chudoby u 
žen. Teto trend navíc v případě žen 
představuje dlouhodobější riziko vzhledem 
k vyšší průměrné délce jejich života, 

Or. nl
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Pozměňovací návrh 11
Roselyne Lefrançois

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že rovnost mužů a žen musí 
patřit mezi cíle reforem systémů sociálního 
zabezpečení, neboť je stále součástí 
nerovností přetrvávajících na trhu práce, 
pokud jde o mzdy a kariérní perspektivy 
a nerovné rozdělení povinností v rodině 
a domácnosti;

1. domnívá se, že rovnost mužů a žen musí 
patřit mezi cíle reforem režimů sociálního 
a důchodového zabezpečení, avšak 
zdůrazňuje, že na této úrovni se jedná 
především o nerovnosti nepřímé, které 
vyplývají z rozdílností přetrvávajících na 
trhu práce, pokud jde o mzdy a kariérní 
perspektivy a nerovné rozdělení povinností 
v rodinně a domácnosti, a jež lze tedy 
skutečně napravit pouze za pomoci 
globálnějších opatření;    

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že rovnost mužů a žen musí 
patřit mezi cíle reforem systémů sociálního 
zabezpečení, neboť je stále součástí 
nerovností přetrvávajících na trhu práce, 
pokud jde o mzdy a kariérní perspektivy a 
nerovné rozdělení povinností v rodině a 
domácnosti;

1. domnívá se, že rovnost mužů a žen musí 
patřit k principům reforem systémů 
sociálního zabezpečení, neboť je stále 
součástí nerovností přetrvávajících na trhu 
práce, pokud jde o mzdy a kariérní 
perspektivy a nerovné rozdělení povinností 
v rodině a domácnosti;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že v rámci členských států 
musí být analýza a reforma systémů 
sociální ochrany formulována na základě 
hlediska rovnosti žen a mužů a musí 
zahrnout individualizaci práv do 
sociálního zabezpečení, přičemž je třeba 
přizpůsobit sociální ochranu a služby 
měnící se struktuře rodiny a zajistit, aby 
systém sociální ochrany lépe řešil složitou 
situaci žen a aby vycházel vstříc potřebám  
netradičních rodin a rodin s jedním 
rodičem;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost 
aktivních politik zaměstnanosti pro ženy a 
starší osoby, aby byla na základě příspěvků 
do penzijních systémů zajištěna práva na 
důstojný důchod;

2. v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost 
aktivních politik zaměstnanosti pro ženy,
mladé lidi a starší osoby, aby mohla být 
vhodně využita pracovní síla a 
podnikavost a aby byla na základě 
příspěvků do penzijních systémů zajištěna 
práva na důstojný důchod;

Or. el
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Pozměňovací návrh 15
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost 
aktivních politik zaměstnanosti pro ženy a 
starší osoby, aby byla na základě příspěvků 
do penzijních systémů zajištěna práva na 
důstojný důchod;

2. v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost 
aktivních politik zaměstnanosti pro ženy a 
starší osoby, aby byla mimo jiné na 
základě příspěvků do penzijních systémů 
zajištěna práva na důstojný důchod;

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že podle článku 141 
Smlouvy o ES mohou být přijaty pozitivní 
postupy na podporu rovnosti mezd a že 
právní předpisy Společenství považují 
sociální příspěvky za součást mzdy;

3. připomíná, že podle článku 141 
Smlouvy o ES mohou být přijaty pozitivní 
postupy k dosažení rovnosti mezd a že 
právní předpisy Společenství považují 
sociální příspěvky za součást mzdy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Roselyne Lefrançois

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že k otázce 
individualizace sociálních práv je třeba 
přistupovat opatrně, neboť – ačkoli je 
často předkládána jako způsob, který 
ženám napomáhá k osamostatnění, – pro 
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ně může mít v praxi neblahé důsledky, 
a to zejména pro ženy s nízkými příjmy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby prohloubila své 
průzkumy a činnosti týkající se dopadu 
individualizace sociálních práv na rovné 
zacházení mezi ženami a muži;

4. žádá Komisi, aby prohloubila své 
průzkumy a činnosti týkající se dopadu 
individualizace sociálních práv na rovné 
zacházení mezi ženami a muži a aby o 
svých závěrech poskytla potřebné 
informace;

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby Komise a členské státy 
neprodleně přijaly opatření pro zákaz 
přímé diskriminace v oblasti systému 
důchodového pojištění zaměstnanců, 
včetně praxe vypočítávání výše platů a 
příspěvků podle pojistně - matematických 
faktorů stanovených na základě pohlaví;     

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– uznávání období věnovaná sladění
pracovního a rodinného života, jako je 
mateřská dovolená, rodičovská dovolená, 
období věnované příbuzným vyžadujícím 
péči, povinnosti související s výchovou, 
například v podobě zhodnocení doby 
povinného pojištění s cílem dosáhnout 
období účasti v systému vyžadované pro 
nárok na důchod;

- uznávání období, kdy je nutné sladit 
pracovní a rodinný život, jako je mateřská 
dovolená, rodičovská dovolená, období 
věnované příbuzným vyžadujícím péči, 
povinnosti související s výchovou, 
například v podobě vyrovnávací 
překlenovací doby povinného pojištění 
s cílem dosáhnout období účasti v systému 
vyžadované pro nárok na důchod;

Or. nl

Pozměňovací návrh 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– uznávání období věnovaná sladění 
pracovního a rodinného života, jako je 
mateřská dovolená, rodičovská dovolená, 
období věnované příbuzným vyžadujícím 
péči, povinnosti související s výchovou, 
například v podobě zhodnocení doby 
povinného pojištění s cílem dosáhnout 
období účasti v systému vyžadované pro 
nárok na důchod;

– uznávání období věnovaná sladění 
pracovního a rodinného života, jako je 
mateřská dovolená, rodičovská dovolená, 
období věnované příbuzným vyžadujícím 
péči, povinnosti související se 
vzděláváním, dalším vzděláváním, 
rekvalifikací a celoživotním učením, 
například v podobě zhodnocení doby 
povinného pojištění s cílem dosáhnout 
období účasti v systému potřebné pro
zajištění nároku na důchod;

Or. el
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Pozměňovací návrh 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– uznávání období věnovaná sladění 
pracovního a rodinného života, jako je 
mateřská dovolená, rodičovská dovolená, 
období věnované příbuzným vyžadujícím 
péči, povinnosti související s výchovou, 
například v podobě zhodnocení doby 
povinného pojištění s cílem dosáhnout 
období účasti v systému vyžadované pro 
nárok na důchod;

– uznávání období věnovaná sladění 
pracovního a rodinného života, jako je 
rodičovská dovolená, období věnované 
příbuzným vyžadujícím péči, povinnosti 
související s výchovou, například v podobě 
zhodnocení doby povinného pojištění 
s cílem dosáhnout období účasti v systému 
vyžadované pro nárok na důchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– rozdělení nároku na důchod („pension 
splitting“) v případě rozvodu;

– spravedlivé rozdělení nároku na důchod 
(„pension splitting“) v případě rozvodu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 24
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– zachování nebo zavedení odvozených 
nároků pro pozůstalého partnera v podobě 
vdovského důchodu, zejména u partnerů, 
kteří omezili nebo ukončili svou pracovní 

– zachování nebo zavedení odvozených 
nároků pro pozůstalého partnera v podobě 
spravedlivého vdovského důchodu, 
zejména u partnerů, kteří omezili nebo 



AM\732738CS.doc 13/15 PE409.536v01-00

CS

činnost, aby zajistili své povinnosti 
v rodině a domácnosti;

ukončili svou pracovní činnost, aby zajistili 
své povinnosti v rodině a domácnosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážkat 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– možnosti přidělení minimálního
důchodu i v případě přerušení účasti 
v systému nebo založeného na nízké mzdě;

– možnosti přidělení vyrovnávacího
důchodu i v případě přerušení účasti 
v systému nebo založeného na nízké mzdě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– zavedení systémů, které umožní 
postupný odchod do důchodu na 
dobrovolném základě a zároveň 
pokračování práce na částečný úvazek 
před a po dosažení věkové hranice pro 
odchod do důchodu;

– zavedení systémů, které umožní 
postupný odchod do důchodu nebo 
pokračovat v práci na částečný úvazek po 
dosažení věkové hranice pro odchod do 
důchodu, díky čemuž bude možné získat 
vyšší důchod;

Or. nl

Pozměňovací návrh 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná své usnesení ze dne 21. února 
1997 o postavení partnerů, kteří 
vypomáhají osobám samostatně výdělečně 
činným, což mimo jiné vyžaduje zaručit 
povinnou účast v systému penzijního 
pojištění pro partnera, který vypomáhá.

7. připomíná své usnesení ze dne 21. února 
1997 o postavení partnerů, kteří 
vypomáhají osobám samostatně výdělečně 
činným, což mimo jiné vyžaduje zaručit, 
aby osoby, jimž je poskytována pomoc, 
měly povinnost přispívat do systému 
penzijního pojištění svého partnera.

Or. el

Pozměňovací návrh 28
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná své usnesení ze dne 21. února 
1997 o postavení partnerů, kteří 
vypomáhají osobám samostatně výdělečně 
činným, což mimo jiné vyžaduje zaručit 
povinnou účast v systému penzijního 
pojištění pro partnera, který vypomáhá.

7. připomíná své usnesení ze dne 21. února 
1997 o postavení partnerů, kteří 
vypomáhají osobám samostatně výdělečně 
činným, což mimo jiné vyžaduje zaručit 
povinnou individuální účast v systému 
penzijního pojištění pro partnera, který 
vypomáhá.

Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná své usnesení ze dne 12. 
března 2008 o situaci žen ve venkovských 
oblastech EU1, v němž znovu vyzývá 
Komisi, aby do konce roku 2008 

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
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předložila revidovanou verzi směrnice 
86/613/EHS1, která by ženám 
pomáhajícím v zemědělských 
hospodářstvích poskytla samostatná 
sociální a důchodová práva. 

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby podrobně sledovala 
reformy sociálního a důchodového 
zabezpečení v členských státech, 
srovnávala jejich aktuální dopad na 
zaměstnanost žen a soustředila se na 
osvědčené postupy, které z těchto reforem 
vyplynuly, zejména v souvislosti se 
snižováním diskriminace na základě 
pohlaví v oblasti platového ohodnocení a 
slaďováním pracovních a rodinných 
povinností. 

Or. el

                                                                                                                                                  
1 Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o provádění zásady rovného zacházení mezi muži a 
ženami vykonávajícími samostatnou výdělečnou činnost včetně zemědělské činnosti a o ochraně samostatně 
výdělečně činných žen během těhotenství a mateřství, Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56. 
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