
AM\1193869RO.docx PE643.135v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2019/2089(DEC)

27.11.2019

AMENDAMENTELE
1 - 20
Proiect de aviz
Frances Fitzgerald
(PE641.173v01-00)

Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE)
(2019/2089(DEC))



PE643.135v02-00 2/12 AM\1193869RO.docx

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1193869RO.docx 3/12 PE643.135v02-00

RO

Amendamentul 1
Elżbieta Rafalska

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât bugetarea de gen 
reprezintă o aplicare a principiului 
integrării dimensiunii de gen în procesul 
bugetar și înseamnă o evaluare a 
bugetelor pe criterii de gen, încorporând 
perspectiva de gen la toate nivelurile 
procesului bugetar și restructurând 
veniturile și cheltuielile pentru a promova 
egalitatea de gen1;

eliminat

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Amendamentul 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât bugetarea de gen reprezintă 
o aplicare a principiului integrării 
dimensiunii de gen în procesul bugetar și 
înseamnă o evaluare a bugetelor pe criterii 
de gen, încorporând perspectiva de gen la 
toate nivelurile procesului bugetar și 
restructurând veniturile și cheltuielile 
pentru a promova egalitatea de gen1;

B. întrucât bugetarea de gen reprezintă 
o aplicare a principiului integrării 
dimensiunii de gen în procesul bugetar și 
înseamnă o evaluare a bugetelor pe criterii 
de gen, încorporând perspectiva de gen la 
toate nivelurile procesului bugetar și 
restructurând veniturile și cheltuielile 
pentru a promova egalitatea de gen1; 
întrucât Comisia și Curtea de Conturi ar 
trebui să vegheze ca principiul integrării 
dimensiunii de gen să fie aplicat pe tot 
parcursul proceselor bugetare și 
legislative ale Uniunii;

_________________ _________________
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1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Amendamentul 3
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
UE și a o consolida, ceea ce presupune 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile aplicabile ale Uniunii și în 
politicile naționale care rezultă din acestea, 
combaterea discriminării de gen și 
sensibilizarea cetățenilor Uniunii la 
egalitatea de gen;

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Or. en

Amendamentul 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
UE și a o consolida, ceea ce presupune 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile aplicabile ale Uniunii și în 
politicile naționale care rezultă din acestea, 
combaterea discriminării de gen și 
sensibilizarea cetățenilor Uniunii la 

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
UE și a o consolida, ceea ce presupune 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile Uniunii și în politicile naționale 
care rezultă din acestea, combaterea 
discriminării de gen și sensibilizarea 
cetățenilor Uniunii la egalitatea de gen;
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egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 
inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a bugetării de gen, a combaterii 
violenței împotriva femeilor și a dezvoltării 
unui instrument al Parlamentului care ia în 
considerare dimensiunea de gen;

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 
inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a bugetării de gen, a combaterii 
violenței împotriva femeilor și a dezvoltării 
unui instrument al Parlamentului care ia în 
considerare dimensiunea de gen; ia act de 
contribuția valoroasă pe care o poate 
aduce EIGE la eforturile tuturor 
comisiilor Parlamentului European 
vizând o mai bună integrare orizontală a 
perspectivei de gen în procesul de 
elaborare a politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 6
Elżbieta Rafalska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 
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inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a bugetării de gen, a combaterii 
violenței împotriva femeilor și a 
dezvoltării unui instrument al 
Parlamentului care ia în considerare 
dimensiunea de gen;

inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, precum și a 
diferenței de remunerare și de pensii între 
femei și bărbați;

Or. pl

Amendamentul 7
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 
inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a bugetării de gen, a combaterii 
violenței împotriva femeilor și a dezvoltării 
unui instrument al Parlamentului care ia în 
considerare dimensiunea de gen;

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 
inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a bugetării de gen, a combaterii 
violenței împotriva femeilor, precum și în 
ceea ce privește sănătatea femeilor, 
inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente, drepturile femeilor 
și dezvoltarea unui instrument al 
Parlamentului care ia în considerare 
dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 8
Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și apreciază contribuția 
EIGE la eforturile permanente ale comisiei, 
inclusiv pe tema decalajului digital dintre 
femei și bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a bugetării de gen, a combaterii 
violenței împotriva femeilor și a dezvoltării 
unui instrument al Parlamentului care ia în 
considerare dimensiunea de gen;

2. ia act de cooperarea actuală dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen și de contribuția EIGE la 
eforturile permanente ale comisiei, inclusiv 
pe tema decalajului digital dintre femei și 
bărbați, a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, a diferenței de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați, a combaterii violenței împotriva 
femeilor și a dezvoltării unui instrument al 
Parlamentului care ia în considerare 
drepturile femeilor;

Or. it

Amendamentul 9
Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută rezultatele participării EIGE 
la rețeaua agențiilor europene din domeniul 
justiției și afacerilor interne și ale recentei 
președinții a acestei rețele, deținute de 
EIGE, în special promovarea acțiunilor de 
combatere a hărțuirii sexuale2 la locul de 
muncă;

3. ia act de rezultatele participării 
EIGE la rețeaua agențiilor europene din 
domeniul justiției și afacerilor interne și ale 
recentei președinții a acestei rețele, 
deținute de EIGE, în special promovarea 
acțiunilor de combatere a hărțuirii sexuale2 
la locul de muncă;

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it

Amendamentul 10
Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă persistența unor deficiențe 
recurente identificate de Curtea de 
Conturi Europeană în legătură cu 
legalitatea și regularitatea achizițiilor 
publice ale EIGE și ale altor agenții, în 
special în ceea ce privește încheierea de 
contracte fără să se dispună de probe 
privind criteriile de excludere pentru 
ofertanți;

Or. it

Amendamentul 11
Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Agenția să remedieze aceste 
nereguli semnalate deja de Curtea de 
Conturi Europeană în auditurile sale din 
ultimii ani, având în vedere și creșterea 
costurilor juridice suplimentare care 
rezultă din executarea contractelor 
atribuite;

Or. it

Amendamentul 12
Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă că EIGE, precum și alte 
șase agenții au recurs la lucrători 
interimari angajați prin agenții de muncă 
temporară înregistrate, dar nu au 
respectat toate normele prevăzute în 
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directiva menționată și în legislația 
națională aplicabilă, de exemplu în ceea 
ce privește condițiile de muncă ale 
lucrătorilor interimari;

Or. it

Amendamentul 13
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că EIGE a făcut progrese 
în privința unora dintre recomandările 
evaluării externe (2015) și salută 
eforturile de aplicare a unui plan de 
acțiune care tratează recomandările și 
invită Institutul să urmeze această cale 
pentru a îmbunătăți guvernanța și 
eficiența;

Or. en

Amendamentul 14
Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Agenția să evalueze, 
împreună cu autoritățile bugetare, dacă 
utilizarea personalului extern este 
rentabilă în raport cu utilizarea 
personalului statutar echivalent și să 
respecte cadrul juridic aplicabil al UE și 
pe cel național;

Or. it
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Amendamentul 15
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină activitatea EIGE, care, prin 
studii și cercetări, permite Comisiei FEMM 
să obțină date indispensabile bunei 
desfășurări a activității sale, oferind date 
oficiale și de înaltă calitate;

6. sprijină activitatea EIGE, care, prin 
studii și cercetări, permite Comisiei FEMM 
(Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen) să obțină date 
indispensabile bunei desfășurări a 
activității sale, oferind date oficiale și de 
înaltă calitate; reliefează necesitatea ca 
EIGE să coopereze strâns nu numai cu 
Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen, ci și cu alte comisii 
parlamentare pentru o mai bună integrare 
a dimensiunii de gen în politici și acțiuni 
(de exemplu, oferind altor comisii formări 
și date);

Or. en

Amendamentul 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină activitatea EIGE, care, prin 
studii și cercetări, permite Comisiei FEMM 
să obțină date indispensabile bunei 
desfășurări a activității sale, oferind date 
oficiale și de înaltă calitate;

6. sprijină ferm activitatea EIGE, 
care, prin studii și cercetări, permite 
Comisiei FEMM să obțină date 
indispensabile bunei desfășurări a 
activității sale, oferind date oficiale, de 
înaltă calitate și obiective;

Or. en

Amendamentul 17
Vilija Blinkevičiūtė



AM\1193869RO.docx 11/12 PE643.135v02-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută realizările EIGE în 2018 și 
solicită actualizarea anuală a indicelui 
egalității de gen 2017 (indicele), începând 
cu 2019; solicită elaborarea mai multor 
instrumente metodologice pentru a 
asigura o mai bună integrare a 
dimensiunii de gen în toate politicile și 
acțiunile;

Or. en

Amendamentul 18
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. insistă asupra rolului EIGE de a 
monitoriza aplicarea Convenției de la 
Istanbul, în calitatea sa de centru de 
expertiză al Uniunii Europene pentru 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 19
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la plângerile unor foști lucrători 
interimari, precum și cu privire la 
hotărârea judecătoriei orașului Vilnius și 
la hotărârea tribunalului regiunii Vilnius; 
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solicită un proces clar de recrutare și cere 
EIGE să adopte măsuri de rezolvare a 
situației;

Or. en

Amendamentul 20
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită să se aloce EIGE fonduri 
suplimentare pentru a crește numărul și 
calitatea lucrătorilor statutari (înlocuirea 
contractelor temporare cu contracte 
statutare); deplânge contextul în care 
EIGE trebuie să își desfășoare activitatea, 
marcat de riscul permanent de reduceri 
bugetare, precum și de lipsa resurselor 
umane1; 
____________
1 Pe baza observației anterioare (problema 
tratamentului inegal în cazul lucrătorilor 
interimari, în special în ceea ce privește 
salariul și drepturile lucrătorilor).

Or. en


