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AMENDAMENTE 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 

regională, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Proiect de raport 

Considerentul Ea (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Ea. întrucât femeile, în special mamele 

singure, sunt mai expuse sărăciei și 

excluziunii; 

 

 

 

Amendamentul 2 

Proiect de raport 

Considerentul Eb (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Eb. întrucât în zonele rurale lipsesc 

accesul la servicii de asistență la naștere, 

infrastructurile pentru asistența medicală 

maternală și garanția unei nașteri în 

condiții de siguranță; 

 

 

Amendamentul3 

Proiect de raport 

Considerentul Ec (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Ec. întrucât rolul femeilor în agricultură 

și în fermele familiale continuă să fie 

unul important, invizibil și, în multe 

cazuri, neplătit;  
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Amendamentul  4 

Proiect de raport 

Considerentul Ga (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

Ga. întrucât femeile sunt mai expuse 

sărăciei și excluziunii sociale decât 

bărbații, mai ales când au peste 60 de ani; 

 

 

 

Amendamentul  5 

Proiect de raport 

Considerentul Gb (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Gb. întrucât egalitatea de gen este un 

drept fundamental, o valoare comună a 

UE și o condiție necesară pentru 

realizarea obiectivelor UE de creștere, 

ocupare a forței de muncă și coeziune 

socială; 
 

 

 

Amendamentul  6 

Proiect de raport 

Considerentul Gc (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Gc. întrucât egalitatea de gen reprezintă 

un instrument important al dezvoltării 

economice și al coeziunii sociale; 
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Amendamentul  7 

Proiect de raport 

Considerentul Ja (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Ja. întrucât schimbările demografice 

negative duc la creșterea cererii pentru o 

solidaritate mai puternică între generații; 
 

 

 

Amendamentul  8 

Proiect de raport 

Punctul 1 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 1a. subliniază rolul esențial al serviciilor 

publice și private de înaltă calitate, în 

special pentru femei; subliniază 

importanța unor servicii publice și private 

accesibile, de înaltă calitate și la prețuri 

convenabile, ca instrument de asigurare a 

egalității de gen; 
 

 

 

Amendamentul  9 

Proiect de raport 

Punctul 2 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

2a. invită statele membre și Comisia să 

țină seama de efectele diferitelor politici 
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asupra egalității de gen și asupra 

schimbărilor demografice; 

 

 

Amendamentul  10 

Proiect de raport 

Punctul 3 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

3a. reamintește decizia Ombudsmanului 

European în cauza OI/8/2014/AN privind 

respectarea drepturilor fundamentale în 

punerea în aplicare a politicii de coeziune 

a UE;  

 

 

Amendamentul  11 

Proiect de raport 

Punctul 3 b (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 3b. invită Comisia și statele membre să 

utilizeze activ fondurile structurale 

europene ca instrumente pentru 

consolidarea egalității de gen; 
 

 

 

Amendamentul  12 

Proiect de raport 

Punctul 7 a (nou) 

 



 

AD\1128828RO.docx 7/11 PE606.232v01-00 

 RO 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 7a. invită statele membre și Comisia să 

efectueze o analiză de gen și să integreze 

dimensiunea de gen în buget, cu scopul de 

a obține o alocare a resurselor financiare 

care să fie repartizată egal pe genuri; 
 

 

 

Amendamentul  13 

 

Proiect de raport 

Punctul 7 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 7a. consideră că provocările reprezentate 

de scăderea și îmbătrânirea populației vor 

impune reevaluări obiective, detaliate și 

cuprinzătoare ale multor politici și 

programe economice, sociale și politice 

consacrate, în care va trebui încorporată 

o perspectivă pe termen lung;  

 

 

 

 

Amendamentul  14 

Proiect de raport 

Punctul 7 b (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

7b. subliniază că femeile din comunitățile 

marginalizate se confruntă cu o 

discriminare multiplă, ceea ce le expune 

unui risc și mai mare de sărăcie și 
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excluziune socială, îndeosebi în ceea ce 

privește accesul la locuri de muncă, 

educație, servicii de sănătate și servicii 

sociale; 

 

 

Amendamentul  15 

Proiect de raport 

Punctul 7 c (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 7c. invită Comisia și statele membre să 

privească dialogul și solidaritatea între 

generații ca pe un instrument pentru 

realizarea egalității între femei și bărbați; 
 

 

 

Amendamentul  16 

Proiect de raport 

Punctul 7 d (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

7d. subliniază că rata șomajului în rândul 

femeilor este subevaluată, având în vedere 

că multe femei nu sunt înregistrate ca 

șomere, în special cele care locuiesc în 

zone rurale sau izolate sau care ajută în 

cadrul întreprinderilor și fermelor 

familiale; 

 

 

Amendamentul  17 

Proiect de raport 
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Punctul 7 e (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

7e. invită statele membre și Comisia să 

promoveze spiritul antreprenorial al 

femeilor din zonele rurale; 

 

 

Amendamentul  18 

Proiect de raport 

Punctul 7 f (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

7f. subliniază necesitatea disponibilității 

unor structuri de îngrijire a copiilor și a 

altor persoane aflate în întreținere în 

toate zonele rurale și îndeamnă Comisia 

să sprijine statele membre, inclusiv prin 

furnizarea fondurilor UE disponibile, în 

crearea unor astfel de structuri într-o 

formă care să fie accesibilă tuturor; 

 

 

Amendamentul  19 

Proiect de raport 

Punctul 8 a (nou) 

 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  

8a. invită Comisia și statele membre să 

adopte integrarea temei familiei ca 

principiu de bază al tuturor propunerilor 

de politică; 
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Amendamentul  20 

Proiect de raport 

Punctul 10 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 10a. subliniază importanța autorităților 

locale și regionale în punerea în aplicare 

a unor politici și măsuri care ar oferi 

posibilități de ocupare a forței de muncă 

și de activități independente, în special 

pentru femei, fapt care ar opri tendința de 

migrare; 
 

 

 

Amendamentul  21 

Proiect de raport 

Punctul 14 a (nou) 

 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

  

14a. invită Comisia să utilizeze fondurile 

regionale pentru a îmbunătăți asistența 

descentralizată la naștere; 
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