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Amendamentul 1
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că în statele în care bărbații și 
femeile beneficiază de tratament egal pe 
piața forței de muncă, acest lucru a avut un 
impact pozitiv asupra dezvoltării social-
economice a statelor membre în cauză și, 
prin urmare, politica privind egalitatea de
gen nu trebuie abandonată nici în 
perioade de criză; subliniază, de asemenea, 
că în pofida dorinței declarate a statelor 
membre și a Comisiei în acest sens, nu au 
fost încă create condiții de egalitate 
consecvente;

1. subliniază că în statele în care bărbații și 
femeile beneficiază de tratament egal pe 
piața forței de muncă, acest lucru a avut un 
impact pozitiv asupra dezvoltării social-
economice a statelor membre în cauză și, 
prin urmare, politica privind egalitatea de 
gen trebuie extinsă în perioade de criză; 
subliniază, de asemenea, că în pofida 
dorinței declarate a statelor membre și a 
Comisiei în acest sens, nu au fost încă 
create condiții de egalitate consecvente, iar 
în unele cazuri, situația chiar s-a 
înrăutățit;

Or. de

Amendamentul 2
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că în statele în care bărbații și 
femeile beneficiază de tratament egal pe 
piața forței de muncă, acest lucru a avut un 
impact pozitiv asupra dezvoltării social-
economice a statelor membre în cauză și, 
prin urmare, politica privind egalitatea de 
gen nu trebuie abandonată nici în perioade 
de criză; subliniază, de asemenea, că în 
pofida dorinței declarate a statelor membre 
și a Comisiei în acest sens, nu au fost încă 
create condiții de egalitate consecvente;

1. subliniază că în statele în care bărbații și 
femeile beneficiază de tratament egal pe 
piața forței de muncă, acest lucru a avut un 
impact pozitiv asupra dezvoltării social-
economice a statelor membre în cauză și, 
prin urmare, politica privind egalitatea de 
gen nu trebuie abandonată nici în perioade 
de criză; subliniază, de asemenea, că în 
pofida dorinței declarate a statelor membre 
și a Comisiei în acest sens, nu au fost încă 
create condiții de egalitate consecvente;
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evidențiază faptul că recesiunea a 
accentuat o tendință constantă în ultimul 
deceniu, femeile fiind afectate de sărăcie, 
de pierderea locurilor de muncă și de 
muncă în condiții precare în număr mult 
mai mare decât bărbații, accentuându-se 
feminizarea sărăciei în UE;

Or. ro

Amendamentul 3
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că noile forme de 
organizare a muncii trebuie să fie 
susținute de reflecții profunde privind 
formele și dispunerea temporală a muncii 
și a timpului liber pe baza partajării 
responsabilităților familiale și a celor 
profesionale între diferiți membri ai 
familiei;

Or. pt

Amendamentul 4
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că strategia de la 
Lisabona vizează integrarea pe piața 
muncii a 60 % din femeile apte de muncă, 
în timp ce măsurile destinate abordării 
problemei demografice ar trebui să aibă 
drept obiectiv ridicarea ratei natalității 
pentru a face față provocărilor viitorului;

Or. es
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Amendamentul 5
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută adoptarea la 21 septembrie 
2010 de către Comisie a Comunicării 
„Strategie pentru egalitatea femeilor între 
femei și bărbați (2010-2015)”;

Or. it

Amendamentul 6
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită statelor membre să ia măsuri 
de integrare permanentă a egalității de 
gen în programele de redresare, în special 
în aceste vremuri de restricții care 
afectează femeile mai mult decât bărbații;

Or. en

Amendamentul 7
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este extinderea posibilităților de 
îngrijire a copiilor și profesionalizarea 
îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu;

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este, pe lângă o îmbunătățire 
calitativă și cantitativă a posibilităților de 
îngrijire a copiilor și profesionalizarea 
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îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu,
și extinderea protecției mamelor în 
Europa și acceptarea socială nelimitată a 
mamelor care exercită o profesie; la 
aceasta se adaugă și modificările produse 
în cultura întreprinderii în ceea ce 
privește angajarea și încadrarea în muncă 
a femeilor;

Or. de

Amendamentul 8
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este extinderea posibilităților de 
îngrijire a copiilor și profesionalizarea 
îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu;

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este extinderea posibilităților de 
îngrijire a copiilor și profesionalizarea 
îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu; 
își exprimă îngrijorarea față de măsurile 
de austeritate bugetară ale unor guverne 
ale țărilor membre, fiind afectate durata 
concediului de maternitate și cuantumul 
indemnizației de creștere a copilului, ceea 
ce are repercusiuni asupra condițiilor de 
viață ale mamei și copilului;

Or. ro

Amendamentul 9
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este extinderea posibilităților de
îngrijire a copiilor și profesionalizarea 

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este extinderea concediului pentru 
îngrijirea copiilor, a structurilor de 
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îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu; îngrijire a copiilor și profesionalizarea 
îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu; 
prin urmare, solicită Consiliului 
adoptarea unei decizii rapide privind 
ameliorarea standardelor UE referitoare 
la concediul de maternitate și la concediul 
de paternitate și să-și intensifice eforturile 
de atingere a obiectivelor stabilite la 
Barcelona privind instituțiile de îngrijire a 
copiilor; 

Or. en

Amendamentul 10
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este extinderea posibilităților de 
îngrijire a copiilor și profesionalizarea 
îngrijirii persoanelor în vârstă la domiciliu;

2. subliniază că un pas important pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața de 
familie este introducerea unor orare de 
lucru flexibile și asigurarea posibilităților 
de muncă la distanță, precum și 
extinderea posibilităților de îngrijire a 
copiilor și profesionalizarea îngrijirii 
persoanelor în vârstă la domiciliu;

Or. en

Amendamentul 11
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază, totuși, faptul că extinderea 
structurilor de îngrijire a copiilor nu 
trebuie realizată în detrimentul unei 
politici vizând dezvoltarea concediului 
pentru creșterea copilului și, prin urmare, 
dorește ca, la nașterea copilului, părinții 
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să dispună de o posibilitate reală de a 
alege între activitatea profesională și 
îngrijirea copilului; solicită astfel statelor 
membre să pună în aplicare măsuri 
politice ambițioase în domeniul 
concediului de creștere a copilului pentru 
a asigura autonomia financiară părinților 
care doresc acest lucru;

Or. fr

Amendamentul 12
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că Comisia 
Europeană și statele membre ar trebui să 
aprecieze, să sprijine și să consolideze 
rolul femeilor în economia socială 
datorită nivelului ridicat al efectivului 
feminin în acest sector și semnificației 
serviciilor pe care acesta îl oferă pentru 
stimularea concilierii vieții profesionale 
cu viața de familie;

Or. pt

Amendamentul 13
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că accesul la serviciile de 
îngrijire a copiilor, a persoanelor în 
vârstă și a altor membri ai familiei care 
au nevoie de îngrijire este esențial pentru 
a asigura participarea cu drepturi egale a 
femeilor și a bărbaților pe piața muncii, 
precum și la educație și la formare;
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Or. es

Amendamentul 14
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază faptul că participarea pe 
piața muncii a femeilor reprezintă un 
element pozitiv din punctul de vedere al 
creșterii economice; atrage atenția asupra 
faptului că, potrivit OSCE, aportul 
femeilor la creșterea anuală a fost de o 
pătrime în perioada cuprinsă între 1995 și 
2008; 

Or. it

Amendamentul 15
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază faptul că, în cazul pierderii 
locului de muncă, riscul de a nu fi 
reangajat este mai mare pentru femei;

Or. it

Amendamentul 16
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. subliniază faptul că lipsa serviciilor de 
îngrijire pentru persoanele dependente 
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(grădinițe, asistență pentru persoanele cu 
handicap, asistență pentru persoanele în 
vârstă), absența regimurilor adecvate de 
concediu și a modelelor de orare flexibile 
de lucru pentru ambii părinți împiedică 
deseori participarea activă a femeilor pe 
piața muncii și exercitarea de către 
acestea a unei activități cu normă 
întreagă;

Or. it

Amendamentul 17
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, având în vedere 
schimbările demografice, este necesar să se 
valorifice potențialul femeilor pentru a 
compensa deficitul în creștere de lucrători 
calificați;

3. consideră că, având în vedere 
schimbările demografice, este necesar să se 
valorifice potențialul femeilor pentru a 
compensa deficitul în creștere de lucrători 
calificați, și prin coroborarea cu eforturile 
de asigurare a durabilității sistemelor de 
asigurări sociale;

Or. el

Amendamentul 18
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, având în vedere 
schimbările demografice, este necesar să se
activeze potențialul femeilor pentru a 
compensa deficitul în creștere de lucrători 
calificați;

3. consideră că, având în vedere 
schimbările demografice, este necesar să se 
faciliteze accesul femeilor pe piața muncii
pentru a compensa deficitul în creștere de 
lucrători calificați;

Or. en
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Amendamentul 19
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că ratele de ocupare a forței 
de muncă în zonele rurale sunt mai mici 
atât în cazul femeilor, cât și în cel al 
bărbaților, și că, din acest motiv, zonele 
rurale sunt puternic defavorizate prin 
lipsa posibilităților de găsire a unui loc de 
muncă pentru persoanele cu înaltă 
calificare și, în plus, multe femei nu sunt 
angajate oficial, nefiind, prin urmare, 
înregistrate ca șomere, ceea ce conduce la 
probleme financiare și legale în ceea ce 
privește dreptul la concediu de 
maternitate, la concediu medical și la 
pensie;

Or. es

Amendamentul 20
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că tendințele demografice 
din Uniunea Europeană impun măsuri de 
creștere a ratei natalității, iar concilierea 
vieții profesionale cu viața de familie 
reprezintă o condiție preliminară vitală 
pentru combaterea reducerii demografice, 
favorizând, în același timp, un grad sporit 
de participare a femeilor pe piața muncii; 

Or. pt

Amendamentul 21
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Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază faptul că actuala criză 
economică a avut consecințe negative 
asupra forței de muncă și că, în pofida 
creșterii semnificative în ultimii ani a 
nivelului de educație a femeilor și al 
faptului că numărul de absolvente ale 
instituțiilor de învățământ superior este 
mai mare decât cel al absolvenților, 
femeile sunt în continuare deseori 
constrânse să accepte locuri de muncă de 
nivel inferior și mai prost plătite;

Or. it

Amendamentul 22
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază faptul că activarea 
potențialului forței de muncă în rândul 
femeilor este conformă cu obiectivul de 
reducere a sărăciei din cadrul strategiei 
UE 2020 și că accesul la un loc de muncă 
reprezintă aspectul central al combaterii 
sărăciei;

Or. el

Amendamentul 23
Rovana Plumb

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

3e. solicită Comisiei să încurajeze 
dialogul cu partenerii sociali în vederea 
analizării unor aspecte precum 
transparența salarială, condițiile 
contractelor de muncă cu normă redusă 
sau a celor pe durată determinată pentru 
femei, încurajarea participării femeilor în 
sectoarele „verzi” și inovatoare;

Or. en

Amendamentul 24
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. solicită Consiliului, Comisiei și statelor 
membre să apere insistent drepturile 
sociale și să se asigure că această criză 
economică și financiară nu va conduce la 
reduceri în domeniul asistenței sociale și 
a beneficiilor sociale în cazul îngrijirii 
copiilor și a persoanelor în vârstă; 
constată că măsurile de îngrijire și 
asigurarea serviciilor de asistență sunt 
indisolubil legate de obținerea egalității 
între femei și bărbați;

Or. es

Amendamentul 25
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută faptul că femeile ating între timp, 
aproape peste tot, un nivel de instruire 
mai ridicat decât bărbații, dar regretă 

4. salută faptul că femeile absolvă studiile 
la toate nivelurile cu rezultate mult mai 
bune decât bărbații, dar regretă faptul că 
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totodată faptul că acest lucru nu a dus la
diminuarea diferențelor dintre salariile 
bărbaților și femeilor, diferențe care 
contribuie la existența unui risc sporit de 
sărăcie la care sunt supuse femeile;

acest lucru nu a dus la o îmbunătățire a 
situației acestora pe piața muncii, în 
special în ceea ce privește diminuarea 
încadrării precare în muncă, reducerea 
inegalităților dintre salarii și ocuparea 
funcțiilor de conducere; toate acestea
contribuie la existența unui șomaj ridicat 
și a unui risc sporit de sărăcie;

Or. de

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută faptul că femeile ating între timp, 
aproape peste tot, un nivel de instruire mai 
ridicat decât bărbații, dar regretă totodată 
faptul că acest lucru nu a dus la diminuarea 
diferențelor dintre salariile bărbaților și 
femeilor, diferențe care contribuie la 
existența unui risc sporit de sărăcie la 
care sunt supuse femeile;

4. constată faptul că femeile ating între 
timp, aproape peste tot, un nivel de 
instruire mai ridicat decât bărbații, dar 
regretă totodată faptul că acest lucru nu a 
dus nici la diminuarea diferențelor dintre 
salariile bărbaților și femeilor, nici la o 
creștere semnificativă a proporției 
femeilor în funcțiile de conducere; prin 
urmare, solicită Comisiei să prezinte 
propuneri legislative care să vizeze 
schimbarea acestei situații;

Or. en

Amendamentul 27
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută faptul că femeile ating între timp, 
aproape peste tot, un nivel de instruire mai 
ridicat decât bărbații, dar regretă totodată 
faptul că acest lucru nu a dus la diminuarea 
diferențelor dintre salariile bărbaților și 

4. constată faptul că femeile ating între 
timp, aproape peste tot, un nivel de 
instruire mai ridicat decât bărbații, dar 
regretă totodată faptul că acest lucru nu a 
dus la diminuarea diferențelor dintre 
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femeilor, diferențe care contribuie la 
existența unui risc sporit de sărăcie la 
care sunt supuse femeile;

salariile bărbaților și femeilor;

Or. de

Amendamentul 28
Corina Crețu
Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută faptul că femeile ating între timp, 
aproape peste tot, un nivel de instruire mai 
ridicat decât bărbații, dar regretă totodată 
faptul că acest lucru nu a dus la diminuarea 
diferențelor dintre salariile bărbaților și 
femeilor, diferențe care contribuie la 
existența unui risc sporit de sărăcie la care 
sunt supuse femeile;

4. salută faptul că femeile ating între timp, 
aproape peste tot, un nivel de instruire mai 
ridicat decât bărbații, dar regretă totodată 
faptul că acest lucru nu a dus la diminuarea 
diferențelor dintre salariile bărbaților și 
femeilor, diferențe care contribuie la 
existența unui risc sporit de sărăcie la care 
sunt supuse femeile; atrage atenția asupra 
faptului că, încă, în Uniunea Europeana, 
femeile câștigă în medie cu 15 % mai 
puțin decât bărbații, această diferență 
ajungând în mediul privat la 25 %;

Or. ro

Amendamentul 29
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă absența măsurilor obligatorii 
de combatere a diferențelor de 
remunerare persistente dintre femei și 
bărbați și accentuează punerea rapidă în 
aplicare a unor măsuri de ameliorare a 
condițiilor precare de muncă ale femeilor 
angajate, în special ale femeilor imigrante 
și ale resortisantelor aparținând 
minorităților etnice care, pe fondul crizei 
economice și sociale, sunt și mai 
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vulnerabile; în plus, solicită eliminarea 
inegalităților de gen existente în sistemul 
de sănătate publică la care trebuie să se 
asigure acces egal;

Or. pt

Amendamentul 30
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază probabilitatea mai mare ca 
femeile să fie defavorizate pe piața muncii 
în raport cu bărbații, deoarece, în cazul 
femeilor, proporția condițiilor de muncă 
precare și a activităților cu normă redusă 
involuntare este în realitate mai mare, iar 
diferențele salariale semnificative în 
defavoarea acestora continuă să existe;

Or. it

Amendamentul 31
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază faptul că obiectivul 
strategiei Europa 2020, și anume 
asigurarea unei rate de ocupare a forței 
de muncă în proporție de 75 % în rândul 
populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 
64 de ani, poate fi atins numai printr-o 
contribuție puternică a femeilor, adică 
printr-o creștere semnificativă a 
capacității de încadrare în muncă a 
femeilor; 

Or. pt
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Amendamentul 32
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4d.constată că încadrarea cu normă 
redusă poate avea efecte personale 
negative, cum ar fi limitarea posibilității 
de a avea carieră și riscul de sărăcie în 
rândul persoanelor vârstnice sau, 
dimpotrivă, din cauza veniturilor reduse, 
pot fi necesare ajutoare sociale de la stat, 
în caz de boală sau de șomaj;

Or. de

Amendamentul 33
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. atrage atenția Comisiei și statelor 
membre asupra faptului că trebuie puse 
în aplicare măsuri pozitive în favoarea 
femeilor și a bărbaților, în special cu 
scopul de a facilita revenirea acestora la 
locul de muncă după o perioadă de timp 
dedicată familiei (creșterii copilului și/sau 
îngrijirii unui membru al familiei bolnav 
sau cu handicap), susținând măsurile de 
(re)integrare pe piața muncii pentru a 
permite persoanelor în cauză să redevină 
independente din punct de vedere 
financiar; 

Or. pt

Amendamentul 34
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Jutta Steinruck, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. solicită ca impozitarea și ocuparea 
forței de muncă în statele membre să fie 
supuse unei verificări pentru a stabili în 
ce măsură stimulentele de natură fiscală 
descurajează femeile să refuze încadrarea 
în muncă cu normă întreagă, modelul 
familial clasic rămânând astfel în 
continuare în sarcina femeilor;

Or. de

Amendamentul 35
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. subliniază faptul că, pentru a combate 
inegalitatea de gen la locul de muncă, ar 
trebui create și legiferate programe pentru 
egalitatea de șanse în statele membre, la 
nivel de întreprindere și de sector 
economic, care ar trebui să fie inițiate și 
controlate de către partenerii sociali; 
sprijină introducerea unor niveluri de 
reprezentare bazată pe gen pentru pozițiile 
de conducere din consiliile de 
administrație ale întreprinderilor;

Or. de

Amendamentul 36
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile în vederea stimulării interesului 
tinerilor și tinerelor, încă de la vârstă 
școlară, față de întregul spectru de activități 
profesionale, astfel încât să împiedice
separarea piețelor muncii în funcție de sex 
și să combată fenomenul des întâlnit al 
angajării femeilor în profesii mai prost 
plătite;

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile în vederea stimulării interesului 
tinerilor și tinerelor, încă de la vârstă 
școlară, față de întregul spectru de activități 
profesionale, astfel încât să reducă
separarea piețelor muncii în funcție de sex
și să combată fenomenul des întâlnit al 
angajării femeilor în profesii mai prost 
plătite; este totuși conștient de faptul că în 
anumite domenii profesionale se caută în 
mod justificat anumite atuuri masculine 
sau feminine și că, în acest caz, utilizarea 
acestora nu este lipsită de logică; 

Or. de

Amendamentul 37
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile în vederea stimulării interesului 
tinerilor și tinerelor, încă de la vârstă 
școlară, față de întregul spectru de activități 
profesionale, astfel încât să împiedice 
separarea piețelor muncii în funcție de sex 
și să combată fenomenul des întâlnit al 
angajării femeilor în profesii mai prost 
plătite;

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile în vederea stimulării interesului 
tinerilor și tinerelor, încă de la vârstă 
școlară, față de întregul spectru de activități 
profesionale, astfel încât să împiedice 
separarea piețelor muncii în funcție de sex 
și să combată fenomenul des întâlnit al 
angajării femeilor în profesii mai prost 
plătite; își exprimă profunda îngrijorare 
față de situația injustă în care, după mai 
mult de jumătate de secol de la includerea 
în tratatele comunitare a principiului 
egalității de remunerare pentru același tip 
de muncă, un cetățean de sex feminin al 
UE trebuie, în medie, să muncească 418 
zile calendaristice pentru a câștiga cât un 
bărbat într-un an calendaristic;

Or. ro
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Amendamentul 38
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile în vederea stimulării interesului 
tinerilor și tinerelor, încă de la vârstă 
școlară, față de întregul spectru de 
activități profesionale, astfel încât să 
împiedice separarea piețelor muncii în 
funcție de sex și să combată fenomenul des 
întâlnit al angajării femeilor în profesii mai 
prost plătite;

5. invită Comisia și statele membre să 
introducă strategii și programe în 
domeniul educației și al ocupării forței de 
muncă și să își intensifice eforturile în 
vederea stimulării interesului tinerilor și 
tinerelor, încă de la vârstă școlară, față de 
alegerea profesiei excluzând criteriul de 
gen, astfel încât să împiedice separarea 
piețelor muncii în funcție de sex și să 
combată fenomenul des întâlnit al angajării 
femeilor în profesii cu o calificare 
inferioară, mai prost plătite și mai slab 
asigurate;

Or. de

Amendamentul 39
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile în vederea stimulării interesului 
tinerilor și tinerelor, încă de la vârstă 
școlară, față de întregul spectru de 
activități profesionale, astfel încât să 
împiedice separarea piețelor muncii în 
funcție de sex și să combată fenomenul des 
întâlnit al angajării femeilor în profesii mai 
prost plătite;

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile astfel încât să împiedice 
separarea piețelor muncii în funcție de sex 
și să combată fenomenul des întâlnit al 
angajării femeilor în profesii mai prost 
plătite, stimulând interesul tinerilor și 
tinerelor, încă de la vârsta școlară, față de 
întregul spectru de activități profesionale 
și extinzând posibilitățile de formare a 
femeilor, care să permită adaptarea 
acestora, pe parcursul vieții profesionale, 
la modificările de pe piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 40
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre, cu sprijinul 
Comisiei și prin extinderea activităților 
sale actuale, să se asigure că, având în 
vedere trecerea la o economie durabilă cu 
accent pe IMM-uri, în cadrul învățării de-
a lungul vieții, un număr mai mare de 
femei beneficiază de ofertele de formare 
profesională, și să stimuleze astfel 
capacitatea de încadrare în muncă a 
lucrătoarelor; 

Or. el

Amendamentul 41
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că numărul femeilor 
care muncesc în condiții precare, 
desfășoară o activitate involuntară cu 
normă redusă sau sunt afectate de sărăcie 
depășește media; prin urmare, solicită 
statelor membre să asigure punerea în 
aplicare a măsurilor de atingere a 
obiectivului strategiei Europa 2020 în 
domeniul sărăciei și incluziunii sociale a 
femeilor, ținând seama de proporția 
acestora în rândul persoanelor afectate de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 42
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Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită statelor membre să sprijine 
antreprenoriatul în rândul femeilor, să 
creeze întreprinderi, să asigure suport 
financiar, structuri de consultanță 
profesională, precum și o formare 
profesională corespunzătoare în 
beneficiul acestora;

Or. es

Amendamentul 43
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită statelor membre să sprijine 
încadrarea în muncă a grupurilor de 
populație defavorizate, precum femeile 
„însărcinate sau femeile care dețin 
responsabilitatea unică față de familie” și 
să le asigure acestora locuri de muncă 
demne și permanente, care să le permită 
să concilieze viața de familie cu viața 
profesională;

Or. es

Amendamentul 44
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 6. Comisia să acorde sprijin statelor 
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membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională;

membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională; regretă faptul că 
deseori, din păcate, femeilor imigrante le 
lipsesc voința și sprijinul necesare în 
vederea deprinderii unei meserii;

Or. de

Amendamentul 45
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională;

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor defavorizate,
femeilor imigrante, femeilor care aparțin 
minorităților etnice, femeilor cu 
handicapuri și mamelor singure, sporind 
astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională;

Or. de

Amendamentul 46
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
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acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională;

acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională; atrage atenția 
asupra discriminării multiple care 
afectează femeile imigrante, din cauza 
apartenenței de gen, etnice sau rasiale și, 
adeseori, a vârstei;

Or. ro

Amendamentul 47
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională;

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor defavorizate și
ale femeilor imigrante, sporind astfel 
șansele lor de a duce o viață independentă, 
prin asigurarea accesului acestei categorii 
de femei la formare și la instruire 
profesională;

Or. de

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului 
acestei categorii de femei la formare și la 
instruire profesională;

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor 
membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, 
sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă din punct de vedere 
economic, prin asigurarea accesului acestei 
categorii de femei la formare și la instruire 
profesională;

Or. en
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Amendamentul 49
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că, din cauza șomajului, 
obligațiilor de întreținere cărora trebuie 
să le facă față singure, condițiilor de 
muncă precare, muncii prost plătite, 
discriminării salariale și pensiilor mici, 
femeile constituie o parte semnificativă a 
populației amenințate de sărăcie;

Or. pt

Amendamentul 50
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că egalitatea de gen 
nu reprezintă doar o chestiune legată de 
diversitate și de echitate socială, ci și de 
condițiile preliminare de atingere a 
obiectivelor de creștere durabilă, de 
ocupare a forței de muncă, de 
competitivitate și de coeziune socială, 
astfel cum se prevede în strategia UE 
2020;

Or. it

Amendamentul 51
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită Comisiei să actualizeze 
indicatorii care reflectă egalitatea 
șanselor, să îi extindă la statutul 
matrimonial și să-i aplice în efectuarea 
unui control regulat al inegalității de gen;

Or. de

Amendamentul 52
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită Comisiei să consolideze 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
punctele strategiei UE 2020, inclusiv în 
ceea ce privește utilizarea eficientă a 
acesteia, precum și măsurile speciale și 
obiectivele privind egalitatea între femei și 
bărbați în cadrul tuturor măsurilor de 
îmbunătățire a strategiei europene de 
ocupare a forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 53
Thomas Mann
Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază insistent că își exprimă 
dezacordul cu privire la nivelurile 
obligatorii de reprezentare a femeilor în 
conducerea întreprinderilor și în consiliile 
de administrație ale acestora;

Or. de
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Amendamentul 54
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. subliniază faptul că familia constituie 
fundamentul societății contemporane și 
că aceasta este legată necondiționat de 
transmiterea valorilor și de solidaritatea 
socială; subliniază, de asemenea, faptul 
că trebuie să se asigure reconcilierea între 
viața profesională și viața de familie în 
toate statele membre prin oferte accesibile 
și valoroase de îngrijire și de educare a 
copiilor mici;

Or. de

Amendamentul 55
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. consideră că riscul sărăciei extreme 
este mai mare pentru femei decât pentru 
bărbați;

Or. pt

Amendamentul 56
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6h (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. consideră că lupta pentru combaterea 
sărăciei prin revizuirea politicii 
macroeconomice, monetare, sociale și a 
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politicii în domeniul muncii, care stau la 
baza acesteia, ar trebui să fie prioritară, 
urmărind astfel asigurarea de drepturi 
economice și sociale egale pentru femei; 
consideră că trebuie revizuite metodele 
aplicate pentru a determina rata sărăciei 
și a dezvolta strategii prin care să se 
stimuleze o distribuție echitabilă a 
veniturilor, să se garanteze venituri 
minime, salarii și pensii decente, să se 
creeze mai multe locuri de muncă pentru 
femei în baza drepturilor conferite, să se 
asigure tuturor femeilor și tinerelor acces 
la servicii publice de înaltă calitate, să se 
îmbunătățească protecția socială și 
serviciile de proximitate corespunzătoare, 
în special creșele, grădinițele și centrele 
familiale la nivelul comunității;

Or. pt

Amendamentul 57
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 6i (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. consideră că programul de muncă 
flexibil și munca partajată pentru femei și 
bărbați contribuie la reconcilierea vieții 
de familie cu viața profesională;

Or. de

Amendamentul 58
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6j (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. insistă asupra necesității de a lua 
măsuri urgente de combatere a 
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discriminării salariale fie prin 
modificarea directivei în vigoare, fie prin 
întocmirea de planuri etapizate la nivel de 
sector economic cu obiective clare, cum ar 
fi reducerea până în 2012 a disparității 
salariale cu 0-5 % în scopul eliminării 
discriminării directe și indirecte sau prin 
crearea de stimulente pentru încheierea 
de convenții colective, formarea 
personalului responsabil cu egalitatea 
între femei și bărbați, abordarea 
problemei inegalităților dintre femei și 
bărbați în ceea ce privește munca 
neremunerată și elaborarea planurilor 
privind egalitatea de gen în cadrul 
întreprinderilor și la alte locuri de muncă; 
consideră că alcătuirea transparentă a 
salariilor ar trebui să fie o practică 
curentă, deoarece aceasta ar consolida 
poziția de negociere a lucrătoarelor;

Or. pt

Amendamentul 59
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 6k (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6k. este convins că integrarea cu succes 
presupune identificare, participare cu 
drepturi egale și responsabilitate și că 
aceasta se poate obține numai prin 
disponibilitatea emigranților de a se 
adapta și disponibilitatea localnicilor de 
a-i accepta; prin urmare, se pronunță 
împotriva oricărei forme de căsătorie 
forțată;

Or. de

Amendamentul 60
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Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6l (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6l. subliniază importanța negocierilor și a 
acordurilor colective în activitatea de 
combatere a discriminării femeilor, în 
special în domeniul accesului la locuri de 
muncă, al salariilor, al condițiilor de 
muncă, al avansării în funcție și al 
formării profesionale;

Or. pt

Amendamentul 61
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6m (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6m. recomandă instituțiilor publice și 
private să încorporeze aceste planuri 
privind egalitatea de gen și obiectivele pe 
termen scurt, mediu și lung în agenda lor 
internă și să întocmească un bilanț anual 
al obiectivelor efectiv atinse;

Or. pt

Amendamentul 62
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6n (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6n. regretă că un număr atât de redus de 
femei participă la procesele decizionale 
atât în cadrul întreprinderilor, cât și al 
proceselor democratice, și subliniază 
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faptul că sunt necesare măsuri ambițioase 
pentru a asigura o reprezentare mai 
puternică a femeilor în consiliile de 
administrație ale întreprinderilor și în 
instituțiile publice de la nivel local, 
național și european;

Or. pt

Amendamentul 63
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6o (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6o. solicită o acțiune sporită, o mai mare 
sensibilizare și un mai mare control al 
locurilor de muncă, urmărind astfel 
totodată asigurarea unor mai bune 
condiții de muncă pentru femei, prin 
luarea în considerare a timpului de lucru, 
a exercitării drepturilor la maternitate și 
paternitate, a concilierii vieții profesionale 
cu viața de familie și prin stimularea în 
acest mod a extinderii și remunerării 
totală a concediului de maternitate, a 
introducerii unui concediu de creștere a 
copilului, pe de o parte, și a unui 
concediu de paternitate plătit, pe de altă 
parte, a introducerii unui concediu 
familial plătit, printre altele, pentru 
aparținătorii însărcinați cu îngrijirea 
copilului, a măsurilor de combatere a 
stereotipurilor sexiste în ceea ce privește 
distribuția sarcinilor de muncă și de 
îngrijire a copilului și a combaterii 
procedurilor care afectează aceste 
drepturi; 

Or. pt

Amendamentul 64
Franz Obermayr
Proiect de aviz



AM\851874RO.doc 31/32 PE454.630v01-00

RO

Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia, Consiliul și 
Parlamentul European să țină seama, în 
procesul de elaborare a bugetului, de 
criteriile privind integrarea dimensiunii 
de gen în buget;

eliminat

Or. de

Amendamentul 65
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia, Consiliul și Parlamentul 
European să țină seama, în procesul de 
elaborare a bugetului, de criteriile privind 
integrarea dimensiunii de gen în buget;

7. invită Comisia, Consiliul și Parlamentul 
European să țină seama, în procesul de 
elaborare a bugetului, de criteriile privind 
integrarea dimensiunii de gen în buget; 
îndeamnă statele membre să urmeze acest 
exemplu în momentul întocmirii bugetelor 
publice naționale;

Or. de

Amendamentul 66
Marije Cornelissen
Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia, Consiliul și Parlamentul 
European să țină seama, în procesul de 
elaborare a bugetului, de criteriile privind 
integrarea dimensiunii de gen în buget;

7. invită Comisia, Consiliul și Parlamentul 
European să țină seama, în procesul de 
elaborare a bugetului și al noului cadru 
financiar multianual al UE, de criteriile 
privind integrarea dimensiunii de gen în 
buget;

Or. en
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Amendamentul 67
Nadja Hirsch
Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută dezbaterea generală care 
vizează intensificarea prezenței feminine 
în poziții de conducere în sectorul 
economic și sugerează în acest scop 
introducerea în cadrul întreprinderilor a 
unei proporții voluntare care să fie 
orientată către repartizarea angajaților în 
funcție de gen și de gradul de colaborare;

Or. de


