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Pozměňovací návrh 1
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje podporu pokračující snaze 
nových programů o odstranění překážek 
zaměstnanosti, zejména v případě žen, 
mladých lidí, zdravotně postižených osob, 
starších pracovníků a pracovníků s nízkou 
kvalifikací, avšak poukazuje na to, že cíle 
vyšší míry zaměstnanosti u žen ještě 
zdaleka nebylo dosaženo;

1. vyjadřuje podporu pokračující snaze 
nových programů o odstranění překážek 
zaměstnanosti, zejména v případě žen, 
obzvláště těch žijících na venkově,
mladých lidí, zdravotně postižených osob, 
starších pracovníků a pracovníků s nízkou 
kvalifikací, avšak poukazuje na to, že cíle 
vyšší míry zaměstnanosti u žen ještě 
zdaleka nebylo dosaženo;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že předpisy týkající se 
strukturálních fondů stanoví, že členské 
státy a Komise zajistí podporu rovnosti 
žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti 
pohlaví během jednotlivých fází čerpání 
pomoci z fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby byly vytvořeny operační 
programy v oblasti prosazování zásady 
rovnosti mužů a žen, které by se zabývaly 
diskriminací a podporou rovného 
zacházení s muži a ženami na pracovišti a 
ve společnosti a rovnými příležitostmi, 
s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o těchto 
otázkách;

2. žádá, aby byly vytvořeny operační 
programy v oblasti prosazování zásady 
rovnosti mužů a žen, které by se zabývaly 
diskriminací a podporou rovného 
zacházení s muži a ženami na pracovišti a 
ve společnosti a rovnými příležitostmi, 
s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o těchto 
otázkách a rovněž umožnit dosažení těchto 
cílů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby byly vytvořeny operační 
programy v oblasti prosazování zásady 
rovnosti mužů a žen, které by se zabývaly 
diskriminací a podporou rovného 
zacházení s muži a ženami na pracovišti a 
ve společnosti a rovnými příležitostmi, 
s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o těchto 
otázkách;

2. žádá, aby byly vytvořeny operační 
programy v oblasti prosazování zásady 
rovnosti mužů a žen, které by se zabývaly 
diskriminací a podporou rovného 
zacházení s muži a ženami, platové 
rovnosti a rovných příležitostí na 
pracovišti a ve společnosti a podporovaly u 
žen podnikání, umožňovaly jim podílet se 
na rozhodování a zvýšit jejich účast ve 
vědecké, akademické a technologické 
sféře; operační programy by rovněž měly 
umožnit konání osvětových kampaní 
zaměřených na širokou veřejnost, výměnu 
informací o osvědčených postupech, 
dialog s občany a iniciativy v oblasti 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

Or. es
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Pozměňovací návrh 5
Zita Pleštinská

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby byly vytvořeny operační 
programy v oblasti prosazování zásady 
rovnosti mužů a žen, které by se zabývaly 
diskriminací a podporou rovného 
zacházení s muži a ženami na pracovišti a 
ve společnosti a rovnými příležitostmi, 
s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o těchto 
otázkách;

2. žádá, aby byly vytvořeny operační 
programy, které by zohledňovaly cíle
v oblasti prosazování zásady rovnosti mužů 
a žen a které by se zabývaly diskriminací a 
podporou rovného zacházení s muži a 
ženami na pracovišti a ve společnosti a 
rovnými příležitostmi, s cílem zvýšit 
povědomí veřejnosti o těchto otázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podporuje opatření Evropského 
sociálního fondu a programu 
PROGRESS na období 2007–2013, která 
zlepšují situaci žen na trhu práce a 
pomáhají odstraňovat diskriminaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
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a profesního života, aby bylo možné čelit 
demografickým výzvám;

a profesního života, aby bylo možné čelit 
demografickému poklesu v Unii po 
rozšíření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, aby bylo možné čelit 
demografickým výzvám;

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, včetně opatření na 
podporu zařízení pro péči o děti a zlepšení 
infrastruktury, aby bylo možné zajistit 
podmínky nezbytné pro vyvážené 
zastoupení žen a mužů v soukromé a 
veřejné sféře a současně čelit 
demografickým výzvám;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, aby bylo možné čelit 
demografickým výzvám;

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, aby bylo možné čelit 
demografickým výzvám; v této souvislosti 
poukazuje na to, že je nutné zlepšit 
dostupnost, kvalitu a přístupnost služeb 
v oblasti péče o dítě a péče o závislé osoby 
v souladu s barcelonskými cíly;

Or. es
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Pozměňovací návrh 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života, aby bylo možné čelit 
demografickým výzvám;

3. zdůrazňuje, že tyto programy by se 
rovněž měly zaměřit na sladění rodinného 
a profesního života a na péči o seniory, 
dlouhodobě nemocné a zdravotně 
postižené osoby, aby bylo možné čelit 
demografickým výzvám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Zita Pleštinská

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje podporu „zásadě partnerství“, 
kterou Komise uplatnila ve všech etapách 
politiky soudržnosti, a vyzývá Komisi, aby 
do všech fází jednání a provádění zapojila 
místní a celostátní organizace žen;

4. vyjadřuje podporu „zásadě partnerství“, 
kterou Komise uplatnila v politice
soudržnosti, a vyzývá Komisi, aby do 
jednání o ní a jejího provádění zapojila 
místní a celostátní organizace žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby o možnostech 
financování v rámci nového programového 

5. vyzývá členské státy, aby o možnostech 
financování pro všechny projekty v rámci 
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období 2007–2013 v úplnosti informovaly 
místní orgány a nevládní organizace 
a organizace žen;

nového programového období 2007–2013 
v úplnosti informovaly občany, místní 
orgány a nevládní organizace a organizace 
žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby předešly 
situaci, kdy by nadměrné administrativní 
překážky odrazovaly nevládní organizace, 
zejména ty, které se věnují podpoře žen, 
jež se ocitly v situacích, které je 
ekonomicky znevýhodňují, a organizace 
zaměřené na oběti násilí a mučení, od 
podání žádosti o projektové financování;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby předešly 
situaci, kdy by nadměrné administrativní 
překážky odrazovaly nevládní organizace, 
zejména ty, které se věnují podpoře žen, 
jež se ocitly v situacích, které je 
ekonomicky znevýhodňují, a organizace 
zaměřené na oběti násilí a mučení, od 
podání žádosti o projektové financování;

6. vyzývá členské státy, aby předešly 
situaci, kdy by nadměrné administrativní 
překážky odrazovaly nevládní organizace, 
zejména ty, které se věnují podpoře žen, 
jež se ocitly v situacích, které je 
ekonomicky znevýhodňují, žen z řad 
přistěhovalců, žen patřících k etnickým 
menšinám, zdravotně postižených žen, žen 
vyživujících závislé osoby a žen, které se 
staly oběťmi násilí a mučení, od podání 
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žádosti o projektové financování;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Maria Petre

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly 
nepřiměřeným prodlevám při hrazení 
nákladů za dokončené projekty, a 
upozorňuje na to, že platební neschopnost 
způsobená takovým postupem často 
příjemcům, jimiž jsou hlavně místní 
orgány a neziskové organizace, brání 
vykonávat další činnost.

7. vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly 
nepřiměřeným prodlevám při hrazení 
nákladů za dokončené projekty, a 
upozorňuje na to, že platební neschopnost 
způsobená takovým postupem často 
příjemcům, jimiž jsou hlavně místní 
orgány a neziskové organizace, brání 
vykonávat další činnost, jež je vlastní 
oblasti, jíž se věnují.

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby při plánování 
a provádění strategických projektů 
zohledňovaly potřeby žen, rodin (zejména 
v případě rodičů samoživitelů a velkých 
rodin), zdravotně postižených osob a 
zranitelných skupin v geograficky a 
sociálně znevýhodněných regionech.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby u všech 
projektů v rámci strukturálních fondů 
vzaly v úvahu dopad na ženy a hledisko 
rovnosti mužů a žen.

Or. de
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