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Amendamentul 1
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul A (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sărăcia părinților conduce 
adesea la sărăcia copiilor și afectează 
semnificativ viața ulterioară a acestora; 

Or.bg

Amendamentul 2
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul B (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile provenite din rândul 
minorităților etnice, femeile cu dizabilități 
și femeile în vârstă sunt victime ale unei 
duble discriminări; 

Or.bg

Amendamentul 3
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul C (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât diferența de salarizare dintre 
bărbați și femei în UE este de aproape 
18%, iar principiul egalității de 
remunerare pentru femei și bărbați este 
unul dintre principiile fundamentale 
stabilite prin tratatele europene; 

Or.bg
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Amendamentul 4
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul D (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât sărăcia extremă, traficul de 
ființe umane, racolarea în vederea 
prostituării și toate celelalte tipuri de 
exploatare sunt strâns legate; 

Or.bg

Amendamentul 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază faptul că femeile sunt din 
ce în ce mai afectate de sărăcie, fiind mai 
vulnerabile decât bărbații în acest sens, în 
special categoriile de femei cu nevoi 
speciale, cum ar fi femeile cu dizabilități, 
femeile în vârstă și familiile 
monoparentale (în special mame singure 
și văduve cu copii în întreținere), precum 
și grupurile foarte vulnerabile la 
excludere, cum ar fi femeile rome, care, 
conform tradițiilor, au responsabilitatea 
exclusivă a activităților domestice și de 
îngrijire, fapt care le îndepărtează 
prematur din sistemul de învățământ și de 
pe piața muncii, și femeile imigrante; 
subliniază, ținând seama de aceste 
aspecte, nevoia de condiții de lucru 
adecvate, care să includă protejarea 
drepturilor, de exemplu dreptul la un 
salariu decent, la concediu de maternitate 
și la un mediu de lucru lipsit de 
discriminare, acestea fiind esențiale 
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pentru categoriile de femei menționate 
anterior;

Or.es

Amendamentul 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul -1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. solicită statelor membre să integreze 
conceptul egalității între sexe în toate 
politicile de ocupare a forței de muncă și 
în toate măsurile speciale pentru a 
îmbunătăți accesul la locuri de muncă, 
pentru a evita suprareprezentarea 
femeilor care ocupă locuri de muncă 
precare, pentru a crește participarea 
durabilă și a promova progresul femeilor 
în ceea ce privește angajarea, precum și 
pentru a reduce segregarea între sexe de 
pe piața muncii abordând cauzele directe 
și indirecte ale acesteia; 

Or.es

Amendamentul 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul -1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. trebuie reamintit faptul că femeile cu 
dizabilități sunt victime ale discriminării 
în mediul familial și în sistemele de 
învățământ; șansele lor de angajare sunt 
limitate, iar prestațiile sociale de care 
beneficiază nu reușesc în cele mai multe 
cazuri să le ridice deasupra pragului de 
sărăcie; prin urmare, statele membre 
trebuie să asigure femeilor cu dizabilități 
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îngrijirea specializată de care acestea au 
nevoie pentru a se putea bucura de 
drepturile lor și trebuie să propună 
măsuri de integrare a acestor femei prin 
programe suplimentare de sprijin;

Or.es

Amendamentul 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul -1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1d. subliniază diferențele considerabile 
dintre femeile din zonele rurale și cele din 
zonele urbane în ceea ce privește accesul 
la formare profesională, la locuri de 
muncă și la calitatea muncii; consideră că 
este foarte important ca toate aceste 
femei, în special cele mai tinere și cele 
mai vulnerabile, să aibă dreptul la o 
educație corespunzătoare, incluzând o 
formare profesională și studii 
universitare, și, prin urmare, invită statele 
membre și Comisia să sprijine aceste 
grupuri printr-un sistem eficace de politici 
active și măsuri adecvate de formare, 
astfel încât să le permită adaptarea rapidă 
la cerințele pieței muncii;

Or.es

Amendamentul 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1e. îndeamnă statele membre să aplice 
politici durabile care să permită tuturor, 
inclusiv grupurilor celor mai vulnerabile 
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și mai defavorizate, să obțină acces la 
piața muncii și să ajungă la un echilibru 
mai bun între viața profesională și cea 
privată și de familie, garantând în același 
timp un sprijin deplin pentru asigurarea 
de șanse egale și pentru toate serviciile 
necesare în acest sens, prin măsuri de 
sprijin cum ar fi programe de lucru 
flexibile și servicii de îngrijire a copilului 
rezonabile ca preț și accesibile;

Or.es

Amendamentul 10
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 
constituie o încălcare a drepturilor 
omului;

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și că femeile sunt afectate în mod deosebit 
de acest fenomen și solicită, prin urmare, 
Uniunii Europene să-și consolideze 
angajamentul de eradicare a sărăciei și a 
excluziunii sociale; consideră că, pe lângă 
un mijloc de trai, accesul la educație și la 
piața muncii și participarea în cadrul 
societății reprezintă bazele unui nivel de 
trai demn;

Or.de

Amendamentul 11
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii 
sociale, în special a sărăciei infantile, 
întrucât sărăcia extremă și excluziunea 
socială constituie o încălcare a drepturilor 
omului;

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene
ca, prin intermediul statelor membre, să-și 
consolideze angajamentul de luare a 
măsurilor necesare pentru reducerea
sărăciei și a excluziunii sociale, în special a 
sărăciei infantile; 

Or.en

Amendamentul 12
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 
constituie o încălcare a drepturilor omului;

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și că aceste fenomene afectează în mod 
diferit bărbații și femeile; solicită, prin 
urmare, Uniunii Europene să-și 
consolideze angajamentul și să ia măsuri 
specifice de eradicare a sărăciei și de 
combatere a excluziunii sociale, în special 
de eradicare a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 
constituie o încălcare a drepturilor omului;
solicită Comisiei și Consiliului să 
coopereze îndeaproape cu statele membre 
pentru a se asigura că sunt luate măsurile 
necesare și că toți copiii beneficiază de 
aceleași șanse în viață, având în vedere 
faptul că reducerea sărăciei infantile este 
una dintre prioritățile Anului de luptă 
împotriva sărăciei;

Or.lt
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Amendamentul 13
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale,
în special a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 
constituie o încălcare a drepturilor 
omului;

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale 
și să acorde o atenție deosebită protejării 
grupurilor celor mai vulnerabile (familii 
monoparentale, familii cu trei sau mai 
mulți copii, persoane cu dizabilități, 
minorități etnice, în special romii, 
persoane din microregiunile cele mai 
defavorizate, persoane cu o capacitate de 
muncă redusă și tinerii fără experiență 
profesională); în cadrul acestor grupuri, 
femeile sunt cele mai afectate de sărăcie 
deoarece ele se confruntă cu multiple 
dezavantaje; 

Or.en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale
în rândul femeilor, în special al mamelor 
singure și al femeilor în vârstă, cu 
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constituie o încălcare a drepturilor omului; dizabilități și imigrante, întrucât sărăcia 
extremă și excluziunea socială constituie o 
încălcare a drepturilor omului;

Or.en

Amendamentul 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 
constituie o încălcare a drepturilor omului;

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei în rândul femeilor și 
impactul său direct asupra mediului 
familial, întrucât sărăcia extremă și 
excluziunea socială constituie o încălcare a 
drepturilor omului;

Or.es

Amendamentul 16
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că,șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei infantile, întrucât 
sărăcia extremă și excluziunea socială 
constituie o încălcare a drepturilor omului;

1. subliniază că șomajul și problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecință a crizei economice 
și solicită, prin urmare, Uniunii Europene 
să-și consolideze angajamentul de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii sociale, 
în special a sărăciei infantile, a șomajului 
care-i afectează într-o proporție 
dramatică pe tineri și pe lucrătorii 
vârstnici, întrucât sărăcia extremă și 
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excluziunea socială constituie o încălcare a 
drepturilor omului și cel puțin unul din 
șase cetățeni europeni sunt afectați de 
acest flagel;

Or.ro

Amendamentul 17
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât șomajul este principala cauză 
a sărăciei, a inegalității și a excluderii 
sociale și în cazul femeilor, solicită 
menținerea și crearea de locuri de muncă 
prin mijloace specifice (de exemplu locuri 
de muncă cu normă parțială sau cu 
programe de lucru flexibile destinate 
femeilor care au copii în îngrijire); pe 
lângă măsurile legate de ocuparea forței 
de muncă, sugerează utilizarea de politici 
specifice pentru a consolida sistemul de 
protecție socială (de exemplu prin 
asigurarea de servicii de îngrijire a 
copilului pentru a le permite femeilor să 
revină pe piața muncii);  

Or.en

Amendamentul 18
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că o treime din familiile 
monoparentale din Europa, dintre care 
cele mai multe sunt reprezentate de femei, 
trăiesc în sărăcie; 
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Or.it

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. arată că sărăcia în rândul femeilor nu 
este numai rezultatul recentei crize 
economice, ci și o consecință a diverși 
factori, incluzând stereotipuri, diferențe 
de salarizare între femei și bărbați, 
obstacole din cauza imposibilității de a 
reconcilia viața de familie cu cea 
profesională, speranța de viață mai mare 
a femeilor și, în general, diferite tipuri de 
discriminare între sexe, care afectează în 
special femeile; 

Or.en

Amendamentul 20
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în ceea ce privește 
șomajul, riscul de a nu fi reangajat este 
mai mare în rândul femeilor și că este 
probabil ca acestea să fie dezavantajate în 
cazul unei recrutări, întrucât femeile sunt 
mai susceptibile de a fi angajate cu 
contracte nesigure sau cu normă parțială 
fără ca ele să își dorească acest lucru sau 
pentru că diferențele de salarizare 
continuă să dezavantajeze femeile;

Or.it
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Amendamentul 21
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că femeile sunt adesea 
împiedicate să participe pe piața muncii 
sau să lucreze cu normă întreagă din 
cauza lipsei de acces la servicii de 
îngrijire pentru persoanele dependente, 
care să permită suficient timp liber și 
opțiuni flexibile de lucru pentru ambii 
părinți;

Or.it

Amendamentul 22
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din 
cadrul Strategiei pentru incluziune 
socială și ale inițiativei-pilot „Europa 
2020” privind combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale;

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European nu ar 
trebui să fie sporite;

Or.en

Amendamentul 23
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din 
cadrul Strategiei pentru incluziune 
socială și ale inițiativei-pilot „Europa 
2020” privind combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale;

2. subliniază că una dintre prioritățile
Fondului social european (FSE), respectiv 
îmbunătățirea integrării sociale a 
persoanelor defavorizate, ar trebui să fie
accentuată mai mult, că regulamentul 
privind FSE ar trebui să fie revizuit și 
modificat și că ar trebui introduse noi 
condiții pentru ca resursele să ajungă la 
cei care au cel mai mult nevoie de acestea, 
iar decalajul dintre grupurile excluse și 
restul societății să fie efectiv redus. În 
același timp, ar trebui sporite vizibilitatea 
și transparența, monitorizarea efectelor 
sociale ale utilizării fondurilor ar trebui 
efectuată cu rigurozitate și ar trebui pus 
un accent suplimentar pe sustenabilitatea 
pe termen lung a proiectelor; 

Or.en

Amendamentul 24
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

2. subliniază că resurse de finanțare
corespunzătoare ar trebui asigurate prin 
Fondul social european și prin Fondul de 
ajustare la globalizare pentru a putea 
furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale; solicită, de asemenea, ca fonduri 
specifice să fie alocate în noul cadru 
bugetar pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru protecția socială a 
femeilor; îndeamnă statele membre să 
desfășoare mai multe campanii de 
informare cu privire la posibilitățile de 
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participare la proiectele finanțate de UE;

Or.bg

Amendamentul 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului social european ar 
trebui să fie utilizate cu mai mare 
eficacitate pentru a putea furniza resursele 
adecvate necesare aplicării măsurilor și 
activităților din cadrul Strategiei pentru 
incluziune socială și ale inițiativei-pilot 
„Europa 2020” privind combaterea sărăciei 
și a excluziunii sociale;

Or.es

Amendamentul 26
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului social european ar 
trebui să fie sporite pentru a putea furniza 
resursele adecvate necesare aplicării 
măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

Or.de
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Amendamentul 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului social european ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei prin integrarea pe 
piața muncii prin formare și a excluziunii 
sociale; consideră că femeile trebuie să 
beneficieze de sprijin specific, întrucât ele 
se confruntă cel mai adesea cu contracte 
precare;  subliniază faptul că ele sunt 
adesea singurele care se ocupă de 
educația copiilor lor în majoritatea 
familiilor monoparentale;

Or.fr

Amendamentul 28
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului social european ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, în vederea consolidării măsurilor 
de îmbunătățire a învățământului și a 
formării pentru a putea ameliora accesul 



AM\833557RO.doc 17/44 PE450.611v01-00

RO

pe piața muncii și a combate șomajul;

Or.el

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului Social European ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale;

2. subliniază că resursele de finanțare 
destinate Fondului social european ar 
trebui să fie sporite semnificativ pentru a 
putea furniza resursele adecvate necesare 
aplicării măsurilor și activităților din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială și ale 
inițiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, pe lângă punerea în aplicare a 
obiectivelor de la Barcelona privind 
asigurarea îngrijirii pentru copii și 
ocuparea integrală a forței de muncă 
reprezentate de femei;

Or.en

Amendamentul 30
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că 60% dintre 
persoanele sărace din lume sunt femei și 
că una dintre principalele cauze ale 
sărăciei în rândul femeilor este șomajul; 
prin urmare, sunt esențiale încurajarea 
participării femeilor și a membrilor 
grupurilor defavorizate, îmbunătățirea 
competențelor lor, promovarea excelenței 
și abordarea problemei valorizării 
abilităților femeilor în vederea accesului 
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pe piața muncii;

Or.it

Amendamentul 31
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să consolideze 
strategia europeană privind integrarea și 
protecția socială, în conformitate cu 
inițiativa Platformei europene de 
combatere a sărăciei, și să intensifice 
eforturile de îmbunătățire a situației 
femeilor, în special a mamelor singure, 
pentru ca acestea să poată duce o viață 
demnă;

Or.lt

Amendamentul 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a reduce 
diferențele de salarizare dintre femei și 
bărbați care provoacă, în condiții de 
competențe egale și de locuri de muncă 
egale, un decalaj la nivelul veniturilor și 
determină o rată mai mare a femeilor care 
se confruntă cu sărăcia în momentul în 
care se pensionează sau devin văduve;

Or.fr
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Amendamentul 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că femeile în vârstă pot fi 
victimele unei discriminări directe ori 
indirecte pe piața muncii sau chiar ale 
discriminării multiple și că această 
problemă trebuie abordată; subliniază că 
ocuparea unui loc de muncă trebuie 
considerată mijlocul cel mai bun de 
combatere a sărăciei în rândul femeilor; 
solicită facilitarea participării femeilor de 
toate vârstele în programe de învățare de-
a lungul vieții; subliniază că reconcilierea 
vieții profesionale cu viața de familie și 
continuarea formării necesită o atenție și 
un sprijin speciale;

Or.fr

Amendamentul 34
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și Consiliul să pună de 
urgență în aplicare o strategie de reducere 
la jumătate a sărăciei infantile până în 
anul 2012 și subliniază, în consecință, 
atât necesitatea includerii drepturilor 
individuale ale copilului în toate politicile 
și măsurile UE de monitorizare și 
evaluare a măsurilor adoptate în vederea 
eradicării sărăciei infantile, cât și 
necesitatea identificării și dezvoltării de 
acțiuni prioritare, a îmbunătățirii 
colectării datelor și a dezvoltării în 
continuare a unor indicatori comuni la 

3. invită Comisia și Consiliul ca, ținând 
seama de concluziile Consiliului din 17 
iunie 2010, să încurajeze statele membre 
să ia măsurile necesare pentru a reduce 
nivelul sărăciei, astfel cum se prevede în 
Strategia UE 2020;
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nivelul UE;

Or.en

Amendamentul 35
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și Consiliul să pună de 
urgență în aplicare o strategie de reducere 
la jumătate a sărăciei infantile până în 
anul 2012 și subliniază, în consecință, 
atât necesitatea includerii drepturilor 
individuale ale copilului în toate politicile 
și măsurile UE de monitorizare și 
evaluare a măsurilor adoptate în vederea 
eradicării sărăciei infantile, cât și 
necesitatea identificării și dezvoltării de 
acțiuni prioritare, a îmbunătățirii 
colectării datelor și a dezvoltării în 
continuare a unor indicatori comuni la 
nivelul UE;

3. invită Comisia și Consiliul să elaboreze 
și să pună de urgență în aplicare o strategie 
de rupere a spiralei sărăciei; consideră că 
copiii proveniți din gospodării sărace în 
care niciun adult nu lucrează trebuie să 
beneficieze de un sprijin și de o atenție 
speciale pentru a preveni sărăcia în 
rândul femeilor în viitor;

Or.de

Amendamentul 36
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și Consiliul să pună de 
urgență în aplicare o strategie de reducere 
la jumătate a sărăciei infantile până în anul 
2012 și subliniază, în consecință, atât 
necesitatea includerii drepturilor 
individuale ale copilului în toate politicile 
și măsurile UE de monitorizare și evaluare 
a măsurilor adoptate în vederea eradicării 
sărăciei infantile, cât și necesitatea 

3. întrucât există un risc mare ca sărăcia 
persistentă să fie transmisă de la părinți la 
copii, aceasta conducând la un dezavantaj 
considerabil în ceea ce privește șansele 
copiilor la o viață mai bună, invită 
Comisia și Consiliul să pună de urgență în 
aplicare o strategie de combatere a sărăciei 
infantile până în anul 2012; subliniază, în 
consecință, atât necesitatea includerii 
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identificării și dezvoltării de acțiuni 
prioritare, a îmbunătățirii colectării datelor 
și a dezvoltării în continuare a unor 
indicatori comuni la nivelul UE;

drepturilor individuale ale copilului în toate 
politicile și măsurile UE de monitorizare și 
evaluare a pașilor realizați în vederea 
eradicării sărăciei infantile, cât și 
necesitatea identificării și dezvoltării de 
acțiuni prioritare, a îmbunătățirii colectării 
datelor și a dezvoltării în continuare a unor 
indicatori comuni la nivelul UE;

Or.en

Amendamentul 37
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și Consiliul să pună de 
urgență în aplicare o strategie de reducere 
la jumătate a sărăciei infantile până în anul 
2012 și subliniază, în consecință, atât 
necesitatea includerii drepturilor 
individuale ale copilului în toate politicile 
și măsurile UE de monitorizare și evaluare 
a măsurilor adoptate în vederea eradicării 
sărăciei infantile, cât și necesitatea 
identificării și dezvoltării de acțiuni 
prioritare, a îmbunătățirii colectării datelor 
și a dezvoltării în continuare a unor 
indicatori comuni la nivelul UE;

3. invită Comisia și Consiliul să pună de 
urgență în aplicare o strategie de reducere 
la jumătate a sărăciei infantile până în anul 
2012 și subliniază, în consecință, atât 
necesitatea includerii drepturilor 
individuale ale copilului în toate politicile 
și măsurile UE de monitorizare și evaluare 
a măsurilor adoptate în vederea eradicării 
sărăciei infantile, cât și necesitatea 
identificării și dezvoltării de acțiuni 
prioritare, a îmbunătățirii colectării datelor 
și a dezvoltării în continuare a unor 
indicatori comuni la nivelul UE; consideră 
esențiale în acest context facilitarea 
intrării sau revenirii mamelor pe piața 
forței de muncă, protecția socială 
acordată familiilor monoparentale, având 
în vedere dificultățile sporite cu care se 
confruntă acestea, precum și asigurarea 
unui sprijin concret pentru familiile cu 
mai mulți copii;

Or.ro
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Amendamentul 38
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. studii internaționale arată că femeile 
sunt suprareprezentate în rândul 
lucrătorilor săraci din cauza inegalității 
între sexe (segregarea în funcție de 
profesie, discriminare salarială etc.); 
aceste diferențe de salarizare sunt și mai 
mult accentuate de responsabilitățile 
tradiționale de îngrijire a familiei care 
revin femeilor; acești doi factori 
determină un dezavantaj financiar major 
și pentru femeile în vârstă (diferențe la 
nivelul pensiilor și al economiilor);

Or.en

Amendamentul 39
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre să realizeze 
evaluări ale impactului crizei economice 
asupra femeilor și bărbaților și să 
analizeze natura în schimbare a 
condițiilor de muncă și efectul acestora 
asupra vulnerabilității femeilor la sărăcie 
și excludere socială;

Or.en

Amendamentul 40
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia și statele membre să 
identifice, să adopte și să monitorizeze 
indicatori specifici în materie de egalitate 
între sexe în domeniul eradicării sărăciei 
și al promovării integrării sociale;

Or.en

Amendamentul 41
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită autorităților naționale 
competente să își revizuiască politicile în 
materie de imigrație pentru a combate 
obstacolele structurale cu care se 
confruntă femeile migrante în ceea ce 
privește participarea deplină la piața 
muncii; le solicită, de asemenea, să 
compileze date cu privire la progresele 
obținute în legătură cu discriminarea în 
funcție de sex și cu violența împotriva 
femeilor și să evalueze impactul reducerii 
cheltuielilor legate de accesul la sănătate, 
educație și protecție socială asupra 
femeilor și bărbaților;

Or.en

Amendamentul 42
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
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membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu;
consideră că este posibil ca statele 
membre care folosesc doar indicatorul 
„gospodărie fără persoane ocupate” să 
neglijeze în mod sistematic probleme 
precum sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă, sărăcia infantilă și excluziunea 
socială;

membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu;
observă că statele membre sunt libere să 
stabilească obiective naționale pe baza 
celor mai adecvați indicatori, ținând cont 
de circumstanțele și prioritățile naționale;

Or.en

Amendamentul 43

Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
infantilă și excluziunea socială;

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia în 
rândul femeilor, sărăcia persoanelor 
încadrate în muncă, sărăcia energetică, 
sărăcia infantilă și excluziunea socială;
îndeamnă statele membre să nu abuzeze 
de libertatea de a-și alege indicatorul 
pentru a atinge obiective de combatere a 
sărăciei mai puțin ambițioase;

Or.en
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Amendamentul 44
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
infantilă și excluziunea socială;

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
energetică, sărăcia infantilă și excluziunea 
socială; atrage atenția asupra 
dificultăților cu care se confruntă 
milioane de pensionari europeni, care nu 
beneficiază de pensii decente, în a-și 
asigura traiul zilnic și a-și acoperi nevoile 
specifice vârstei, în special costurile mari 
ale medicamentelor și ale tratamentului 
medical;

Or.ro

Amendamentul 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
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consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
infantilă și excluziunea socială;

consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
energetică, sărăcia infantilă și excluziunea 
socială; subliniază faptul că educația 
școlară și universitară pentru femei 
trebuie să fie un obiectiv prioritar în 
legătură cu care fiecare stat membru 
trebuie să stabilească ținte de atins;

Or.fr

Amendamentul 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
infantilă și excluziunea socială;

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea, împreună cu regiunile, 
a obiectivelor naționale de reducere a 
numărului persoanelor supuse riscului 
sărăciei și a riscului de excluziune, pe baza 
unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
energetică, sărăcia infantilă și excluziunea 
socială;

Or.fr

Amendamentul 47
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
infantilă și excluziunea socială;

4. ia act de decizia Consiliului din 17 iunie 
2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale de 
reducere a numărului persoanelor supuse 
riscului sărăciei și a riscului de excluziune, 
pe baza unuia sau mai multor dintre cei trei 
indicatori stabiliți de către Consiliu; 
consideră că este posibil ca statele membre 
care folosesc doar indicatorul „gospodărie 
fără persoane ocupate” să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
energetică, sărăcia mamelor singure, 
sărăcia infantilă și excluziunea socială;

Or.lt

Amendamentul 48
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că anul 2010 a fost 
desemnat de Comisie ca fiind Anul 
european de luptă împotriva sărăciei și 
excluderii sociale pentru a reafirma și 
consolida angajamentul politic al Uniunii 
de a realiza un pas decisiv în combaterea 
sărăciei, precum și pentru a recunoaște 
dreptul fundamental al celor care trăiesc 
în sărăcie și excludere socială de a avea o 
viață decentă și de a participa pe deplin la 
societate;

Or.it
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Amendamentul 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, potrivit indicatorului de 
risc de sărăcie al Eurostat, aproximativ 85 
de milioane de cetățeni ai Uniunii 
Europene erau expuși la riscul de sărăcie 
în 2008, iar potrivit indicatorului „starea 
de sărăcie”, se estimează că această cifră 
va crește la 120 de milioane de persoane; 
consideră că decizia Consiliului privind 
indicatorii de sărăcie poate da naștere la 
ambiguități cu privire la obiectivul global 
de reducere cu 20 de milioane de 
persoane a numărului celor care trăiesc 
sub pragul de sărăcie și care sunt victime 
ale excluderii sociale până în 2020 
(reducere cu 23,5% conform indicatorului 
Eurostat de risc de sărăcie, dar cu numai 
16,7% potrivit indicatorului „starea de 
sărăcie”);

Or.en

Amendamentul 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită, din nou, Comisia și statele 
membre să consolideze instrumentele și să 
îmbunătățească cadrul legislativ necesar 
pentru a elimina diferențele de salarizare 
dintre femei și bărbați;

Or.es
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Amendamentul 51
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că protecția socială și 
politica socială aduc contribuții 
importante la atenuarea severității și 
duratei recesiunii prin stabilizarea pieței 
muncii și a consumului, precum și faptul 
că sistemul de protecție socială reprezintă 
un factor stabilizator atât pentru venituri, 
cât și pentru cheltuieli.

eliminat

Or.en

Amendamentul 52
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că protecția socială și
politica socială aduc contribuții importante 
la atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli.

5. subliniază faptul că protecția socială, 
politica socială și politica privind piața 
muncii aduc contribuții importante la 
atenuarea severității și duratei recesiunii;

Or.de

Amendamentul 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că protecția socială și 
politica socială aduc contribuții importante 
la atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli.

5. subliniază faptul că, potrivit studiului 
Parlamentului European intitulat 
„Protecția socială ca factor de stabilizare 
economică”, protecția socială și politica 
socială aduc contribuții importante la 
atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli, iar dovezile arată că 
cheltuielile sociale pot avea un efect de 
stabilizare mai mare decât cel al mediei 
tuturor cheltuielilor guvernamentale;

Or.en

Amendamentul 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că protecția socială și 
politica socială aduc contribuții importante 
la atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli.

5. subliniază faptul că protecția socială și 
politica socială aduc contribuții importante 
la atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli; solicită, pentru a nu 
spori insecuritatea cu care se confruntă 
femeile pe piața muncii, ca 
responsabilitățile familiale să fie luate în 
calcul atunci când se decide concedierea 
unor angajați, ținând seama de faptul că, 
în numeroase cazuri, femeile sunt cele 
care trebuie să se ocupe de copii; solicită 
îmbunătățirea accesibilității, în special 
prin sprijin financiar pentru îngrijirea 
copilului, pentru a facilita continuarea 
activității profesionale pentru femeile cele 
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mai defavorizate;

Or.fr

Amendamentul 55
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că protecția socială și 
politica socială aduc contribuții importante 
la atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli.

5. subliniază faptul că protecția socială și 
politica socială aduc contribuții importante 
la atenuarea severității și duratei recesiunii 
prin stabilizarea pieței muncii și a 
consumului, precum și faptul că sistemul 
de protecție socială reprezintă un factor 
stabilizator atât pentru venituri, cât și 
pentru cheltuieli; solicită statelor membre 
să identifice mijloacele cele mai adecvate 
de măsurare a sărăciei în rândul 
femeilor;

Or.bg

Amendamentul 56
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că o politică activă de 
ocupare a forței de muncă (de exemplu: 
formarea la locul de muncă, învățământul 
profesional și formarea) este foarte 
importantă pentru a preveni sărăcia și că 
partenerii sociali joacă un rol esențial în 
acest proces; consideră, pe lângă aceasta, 
că o politică proactivă de ocupare a forței 
de muncă (de exemplu: practica 
profesională pentru tineri, ateliere și 
locuri de muncă protejate) reprezintă, de 
asemenea, un set esențial de măsuri care 
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vizează asigurarea unui echilibru și 
mărirea accesibilității pieței muncii, 
precum și menținerea locurilor de muncă 
pentru grupurile defavorizate; 

Or.en

Amendamentul 57
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă menținerea atât la nivel 
european, cât și la nivel național, unui 
angajament ferm de a face progrese 
suplimentare în vederea asigurării 
egalității între femei și bărbați prin 
intermediul unor strategii de promovare a 
orientărilor Comisiei cu privire la 
paritatea dintre bărbați și femei, a 
Pactului european pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați adoptat de 
Consiliul Europei și a cadrului de acțiune 
cu privire la egalitatea de șanse încheiat 
de partenerii sociali europeni; 

Or.it

Amendamentul 58
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută „Strategia Comisiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-
2015)”;

Or.en
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Amendamentul 59
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. având în vedere faptul că găsirea unui 
loc de muncă este un factor esențial în 
combaterea sărăciei, subliniază 
necesitatea stabilirii unui cadru de 
reglementare transparent pentru formele 
atipice de locuri de muncă, care sunt 
ocupate în mai mare măsură de femei, 
pentru a asigura condiții adecvate de 
muncă și o salarizare decentă;

Or.el

Amendamentul 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre, acolo unde 
este necesar, să reexamineze sistemele de 
asistență socială pentru a evita 
inegalitățile considerabile în ceea ce 
privește pensiile bărbaților și femeilor și 
să introducă indici de corecție ținând cont 
de discontinuitățile în materie de 
contribuții rezultate din contractele de 
muncă precare sau din îndeplinirea 
responsabilităților materne;

Or.fr

Amendamentul 61

Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța drepturilor 
individuale de securitate socială și de 
pensii pentru a garanta independența 
economică a femeilor și a bărbaților;

Or.en

Amendamentul 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că, întrucât 
participarea egală și deplină la viața 
economică, politică și socială ar trebui 
realizată ca un drept individual, politicile 
active de integrare socială ar trebui să 
utilizeze o abordare holistică pentru a 
eradica sărăcia și excluderea socială, în 
special prin asigurarea accesului fără 
obstacole la servicii sociale de calitate și 
la servicii de interes general (economic) 
pentru toți;

Or.en

Amendamentul 63
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că egalitatea între sexe este 
una dintre condițiile prealabile ale unei 
creșteri economice durabile, ale ocupării 
forței de muncă, ale competitivității și ale 
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coeziunii sociale;

Or.it

Amendamentul 64
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, potrivit sondajului 
special Eurobarometru intitulat 
„Egalitatea între sexe în UE în 2009”, 
necesitatea de a reduce diferențele de 
salarizare dintre femei și bărbați este 
recunoscută la scară largă în Europa;

Or.en

Amendamentul 65
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea luării de măsuri 
la nivel european și național pentru 
reconcilierea vieții profesionale și a celei 
de familie ca parte a eforturilor de 
combatere a sărăciei și de îmbunătățire a 
accesului femeilor la un loc de muncă 
decent; invită, prin urmare, statele 
membre, să îmbunătățească serviciile 
publice de îngrijire a copilului și să ofere 
întreprinderilor stimulente pentru a oferi 
astfel de servicii la locul de muncă;

Or.el
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Amendamentul 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că numai prin asigurarea 
de locuri de muncă decente, care respectă 
principiile muncii decente ale 
Organizației Internaționale a Muncii și 
principiul „muncii de calitate”, inclusiv 
integrarea aspectului egalității între sexe, 
alături de principiul plății egale pentru 
aceeași muncă prestată în cadrul 
aceluiași loc de muncă, se poate contribui 
la reducerea sărăciei și a excluderii 
sociale și, astfel, la participarea politică și 
culturală largă la societatea europeană;

Or.en

Amendamentul 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește că Anul european de luptă 
împotriva sărăciei și excluziunii sociale 
(2010) trebuia să fie nu numai o 
campanie de media, ci și să stimuleze în și 
mai mare măsură elaborarea de politici 
multidimensionale de combatere a 
sărăciei și stabilirea de indicatori mai 
avansați ai sărăciei; solicită, prin urmare, 
Comisiei să prezinte o concluzie critică 
asupra noilor măsuri luate de statele 
membre pentru a eradica sărăcia și 
excluderea socială în acest context;

Or.en
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Amendamentul 68
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că, de exemplu, inegalitatea 
de la nivelul salarizării, al pensiilor și al 
costurilor de asigurare tinde să plaseze 
femeile într-o situație economică și 
socială mai vulnerabilă; solicită, prin 
urmare, statelor membre să stimuleze 
reconcilierea vieții profesionale cu cea de 
familie prin măsuri concrete, cum ar fi 
îmbunătățirea transparenței procedurilor 
de salarizare și de recrutare, oferirea de 
programe de lucru flexibile și echilibrarea 
costurilor presupuse de responsabilitățile 
părinților; 

Or.en

Amendamentul 69
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. ca parte a efortului de combatere a 
sărăciei, a sărăciei infantile și a excluderii 
sociale, subliniază necesitatea elaborării 
la nivel național de politici adecvate de 
ocupare a forței de muncă și de formare, 
precum și nevoia de mecanisme fiscale 
speciale pentru mamele din cadrul 
familiilor monoparentale;

Or.el
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Amendamentul 70
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază necesitatea luării de măsuri 
la nivel național și european pentru 
combaterea discriminării în ceea ce 
privește posibilitățile oferite de piața 
muncii și politicile de salarizare, ca parte 
a eforturilor de combatere a sărăciei în 
rândul femeilor;

Or.el

Amendamentul 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. invită Comisia și Consiliul să țină 
seama în mod corespunzător de cererile 
exprimate de Parlament în Rezoluția din 
15 noiembrie 2007 privind bilanțul 
realității sociale[1], în Rezoluția din 9 
octombrie 2008 referitoare la promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei, 
inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea 
Europeană [2], în Rezoluția din 6 mai 
2009 referitoare la incluziunea 
persoanelor excluse de pe piața muncii[3] 
și în Rezoluția din 19 octombrie 2010 
referitoare la rolul venitului minim în 
lupta împotriva sărăciei și în promovarea 
unei societăți incluzive în Europa atunci 
când elaborează politici și măsuri pentru 
următoarea rundă a metodei deschise de 
coordonare privind integrarea socială și 
protecția socială și pentru inițiativa 
emblematică din cadrul Strategiei Europa 
2020 referitoare la combaterea sărăciei și 
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a excluderii sociale, implicând toate 
părțile interesate într-un proces 
participativ;
([1] Texte adoptate, P6_TA(2007)0541.
[2] Texte adoptate, P6_TA(2008)0467.
[3] Texte adoptate, P6_TA(2009)0371.)

Or.en

Amendamentul 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită Comisiei să examineze 
îndeaproape obstacolele din calea 
participării sociale, cum ar fi sărăcia 
energetică, excluderea financiară și 
obstacolele care afectează accesul la 
tehnologiile informației și comunicării 
(TIC);

Or.en

Amendamentul 73
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită statelor membre ca, în 
cooperare cu Comisia și cu partenerii 
sociali, să ia măsuri de prevenire a 
tratamentului inegal aplicat femeilor 
dependente de către sistemele de protecție 
socială, întrucât, în cazul văduvelor de 
exemplu, pensia la care acestea au dreptul 
nu este suficientă pentru a le asigura o 
viață decentă;
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Or.el

Amendamentul 74
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. în vederea combaterii cu eficacitate a 
sărăciei în rândul femeilor, subliniază 
importanța coordonării politicilor de luptă 
împotriva șomajului și a excluderii sociale 
la toate nivelurile administrative;

Or.el

Amendamentul 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. solicită ca măsurile de creare a unei 
economii mai ecologice și fără impact 
asupra climei să însoțească toate 
eforturile de eradicare a sărăciei; își 
exprimă, prin urmare, preocuparea că, în 
unele state membre, costurile eficienței 
energetice a locuințelor sunt trecute în 
sarcina chiriașilor;

Or.en

Amendamentul 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5g (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5g. reamintește faptul că lupta împotriva 
sărăciei și a excluderii sociale trebuie 
desfășurată atât în interiorul Uniunii 
Europene, cât și pe plan extern, pentru a 
concretiza angajamentul Uniunii 
European și al statelor membre de a 
îndeplini Obiectivele ONU de dezvoltare 
ale mileniului până în 2015;

Or.en

Amendamentul 77
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. solicită statelor membre ca, în 
cooperare cu Comisia și cu partenerii 
sociali, să elaboreze planuri de creștere a 
participării femeilor, în special a celor 
provenite din rândul minorităților, la 
programe de formare și de învățare de-a 
lungul vieții;

Or.el

Amendamentul 78
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiect de aviz Amendamentul

1a. observă că accesul antreprenorilor 
femei la credite este limitat, acest lucru 
fiind un obstacol major în raport cu 
dezvoltarea lor profesională și cu 
independența lor economică, în
contradicție cu principiul egalității de 
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tratament;

Or.bg

Amendamentul 79
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită statele membre să faciliteze 
accesul la programe de învățare de-a 
lungul vieții, în special pentru femeile în 
vârstă;

Or.bg

Amendamentul 80
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. observă că, din cauza lipsei 
infrastructurii sociale adecvate, femeile 
sunt obligate să aleagă între a-și crește 
copiii și o carieră profesională; invită 
guvernele statelor membre să acorde 
recunoaștere activității de creștere a 
copiilor și să se asigure că aceste perioade 
sunt luate în calcul la stabilirea pensiei, 
permițând astfel femeilor să beneficieze 
de pensii la o rată integrală; recomandă 
ca statele membre să asigure acordarea de 
pensii adecvate și fiabile pentru femei;

Or.bg
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Amendamentul 81
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reamintește statelor membre că 
asigurarea de servicii adecvate de îngrijire 
a copilului reprezintă un element 
fundamental al egalității între sexe pe 
piața muncii; reamintește, prin urmare, 
statelor membre, importanța îndeplinirii 
obiectivelor de la Barcelona privind 
serviciile de îngrijire a copilului, 
încurajând astfel femeile să participe la 
piața muncii și promovând un echilibru 
între viața profesională și cea privată;

Or.bg

Amendamentul 82
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. invită statele membre să faciliteze 
accesul la programe de educație și de 
formare pentru femeile imigrante și 
pentru cele provenite din rândul 
minorităților etnice, programe care le vor 
facilita participarea pe piața muncii;

Or.bg

Amendamentul 83
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1f (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1f. invită statele membre ca, în contextul 
revizuirii Directivei 92/85/CEE a 
Consiliului privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și a sănătății la locul de muncă 
în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează, să ia 
măsurile necesare pentru a preveni 
concedierea lucrătoarelor gravide sau a 
celor care au devenit mame; invită statele 
membre să ia măsuri active pentru a 
preveni discriminarea femeilor gravide pe 
piața muncii, precum și măsuri pentru a 
garanta că maternitatea nu afectează 
dreptul la pensie al lucrătoarelor și că 
valoarea pensiilor respective nu este 
afectată de perioadele de concediu de 
maternitate;

Or.bg


