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Amendamentul 1
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța pe care o are 
inițiativa emblematică Platforma de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale; invită statele membre să acceseze 
cât mai mult programul PROGRESS al 
UE și viitorul program pentru schimbare 
socială și inovare, în special în ceea ce 
privește implementarea efectivă a 
obiectivelor ce vizează egalitatea de gen; 
solicită statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru a accesa Fondul Social
European și a utiliza fondurile pentru 
programele specifice dedicate combaterii 
sărăciei;

1. subliniază importanța pe care o are 
inițiativa emblematică Platforma de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale; invită statele membre să acceseze 
cât mai mult programul EUROPA pentru 
cetățeni, în special în ceea ce privește 
implementarea efectivă a obiectivelor ce 
vizează egalitatea de gen; solicită statelor 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
accesa Fondul social european și a utiliza 
fondurile pentru programele specifice 
dedicate combaterii sărăciei;

Or. en

Amendamentul 2
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța pe care o are 
inițiativa emblematică Platforma de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale; invită statele membre să acceseze 
cât mai mult programul PROGRESS al UE 
și viitorul program pentru schimbare 
socială și inovare, în special în ceea ce 
privește implementarea efectivă a 
obiectivelor ce vizează egalitatea de gen; 
solicită statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru a accesa Fondul Social

1. subliniază importanța pe care o are 
inițiativa emblematică Platforma de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale; invită statele membre să acceseze 
cât mai mult programul PROGRESS al UE 
și viitorul program pentru schimbare 
socială și inovare, în special în ceea ce 
privește implementarea efectivă a 
obiectivelor ce vizează egalitatea de gen; 
subliniază importanța programului 
Daphne III, în special în ceea ce privește 
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European și a utiliza fondurile pentru 
programele specifice dedicate combaterii 
sărăciei;

protecția femeilor împotriva tuturor 
formelor de violență și în scopul de a 
atinge un nivel înalt de protecție a 
sănătății, de bunăstare și coeziune 
socială; solicită statelor membre să ia 
măsurile necesare pentru a accesa Fondul 
social european și a utiliza fondurile 
pentru programele specifice dedicate 
combaterii sărăciei;

Or. en

Amendamentul 3
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța pe care o are 
inițiativa emblematică Platforma de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale; invită statele membre să acceseze 
cât mai mult programul PROGRESS al UE 
și viitorul program pentru schimbare 
socială și inovare, în special în ceea ce 
privește implementarea efectivă a
obiectivelor ce vizează egalitatea de gen; 
solicită statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru a accesa Fondul Social 
European și a utiliza fondurile pentru 
programele specifice dedicate combaterii 
sărăciei;

1. subliniază importanța pe care o are 
inițiativa emblematică Platforma de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale; invită statele membre să acceseze 
cât mai mult programul PROGRESS al UE 
și viitorul program pentru schimbare 
socială și inovare, în special în ceea ce 
privește implementarea efectivă a 
obiectivelor ce vizează egalitatea de gen; 
solicită statelor membre să ia măsurile 
necesare pentru a accesa Fondul social
european, care joacă un rol important în 
integrarea profesională prin intermediul 
politicilor de educație și formare, și a 
utiliza fondurile pentru programele 
specifice dedicate combaterii sărăciei;

Or. en

Amendamentul 4
Minodora Cliveti

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

1a. invită Comisia Europeană să integreze 
dimensiunea de gen în toate politicile, în 
special: impactul măsurilor de austeritate 
și ieșirea din criză, guvernanța 
economică, dezvoltarea durabilă și locuri 
de muncă ecologice, învățământul și 
formarea profesională, cooperarea și 
dezvoltarea, sănătatea și securitatea și 
măsurile care trebuie planificate sau 
implementate pentru a contracara sau a 
combate efectele crizei;

Or. en

Amendamentul 5
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită statele membre să revizuiască și 
să evidențieze impactul imediat și pe 
termen lung al crizei economice asupra 
femeilor, în special dacă și în ce măsură 
aceasta agravează inegalitățile de gen 
existente, și consecințele sale, cum ar fi 
riscul crescut de violențe îndreptate 
împotriva sexului opus, declinul sănătății 
materne și infantile și sărăcia la vârste 
înaintate în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 6
Minodora Cliveti

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

1c. invită Comisia Europeană să analizeze 
posibilitatea unei noi adaptări a 
fondurilor structurale europene, pentru a 
asigura un sprijin suplimentar în 
favoarea domeniilor profesionale cu 
specific feminin susceptibile a fi afectate 
de criză și un sprijin pentru îngrijirea 
copiilor, pentru formare și acces la un loc 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

2. constată că rata șomajului pentru femei a 
fost în mod constant mai mare decât cea 
pentru bărbați, fapt care se adaugă 
provocărilor existente cu care se confruntă 
femeile pe piața muncii, inclusiv 
discriminarea directă sau indirectă, 
discriminarea multiplă a femeilor 
vulnerabile, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente;

Or. en
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Amendamentul 8
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente;

Or. en

Amendamentul 9
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
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muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, existența „plafonului de 
sticlă”, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și pensii
insuficiente rezultate din factorii 
menționați mai sus; în acest sens, solicită 
Comisiei să emită o recomandare adresată 
statelor membre vizând combaterea 
segmentării de pe piața forței de muncă, 
care conduce la un acces insuficient al 
femeilor la locuri de muncă de calitate cu 
remunerare decentă;

Or. en

Amendamentul 10
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, exploatarea lucrătorilor casnici 
care, în cea mai mare parte, sunt femei 
migrante, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
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insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, pentru a promova accesul 
femeilor la locuri de muncă de calitate cu 
remunerare decentă;

Or. en

Amendamentul 11
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă; solicită 
abordarea cauzelor profunde ale 
feminizării sărăciei și identificarea 
bunelor practici și a recomandărilor 
pentru statele membre, ca sprijin pentru 
măsurile lor naționale de integrare sau de 
reintegrare a femeilor pe piața forței de 
muncă și, la un mod mai general, de 
eradicare a sărăciei și a excluziunii 
sociale a femeilor și a copiilor;

Or. en
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Amendamentul 12
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități sau provenind din minorități 
etnice, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, revizuirea radicală a regimului 
protecției sociale, care afectează negativ 
familiile sărace și părinții singuri, mai 
puțină protecție socială și drepturi de 
pensie insuficiente; în acest sens, solicită 
Comisiei să emită o recomandare adresată 
statelor membre vizând combaterea 
segmentării de pe piața forței de muncă, 
care conduce la un acces insuficient al 
femeilor la locuri de muncă de calitate cu 
remunerare decentă;

Or. en

Amendamentul 13
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 2. constată că, de la începutul crizei, rata 
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șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 
recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă și o 
protecție socială adecvată;

Or. en

Amendamentul 14
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, de la începutul crizei, rata 
șomajului pentru femei a fost în mod 
constant mai mare decât cea pentru bărbați, 
fapt care se adaugă provocărilor existente 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, inclusiv discriminarea directă sau 
indirectă, dubla discriminare a femeilor cu 
dizabilități, decalajul de gen în salarizare, 
munca cu fracțiune de normă, condiții 
precare de muncă, sărăcia în rândul 
lucrătorilor, numărul mare de femei în 
sectorul informal, care oferă venituri mai 
mici, mai puțină protecție socială și 
drepturi de pensie insuficiente; în acest 
sens, solicită Comisiei să emită o 

2. constată că, de la începutul crizei, în 
multe state membre rata șomajului pentru 
femei a fost în mod constant mai mare 
decât cea pentru bărbați, fapt care se 
adaugă provocărilor existente cu care se 
confruntă femeile pe piața muncii, inclusiv 
discriminarea directă sau indirectă, dubla 
discriminare a femeilor cu dizabilități, 
decalajul de gen în salarizare, munca cu 
fracțiune de normă, condiții precare de 
muncă, sărăcia în rândul lucrătorilor, 
numărul mare de femei în sectorul 
informal, care oferă venituri mai mici, mai 
puțină protecție socială și drepturi de 
pensie insuficiente; în acest sens, solicită 
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recomandare adresată statelor membre 
vizând combaterea segmentării de pe piața 
forței de muncă, care conduce la un acces 
insuficient al femeilor la locuri de muncă 
de calitate cu remunerare decentă;

Comisiei să emită o recomandare adresată 
statelor membre vizând combaterea 
segmentării de pe piața forței de muncă, 
care conduce la un acces insuficient al 
femeilor la locuri de muncă de calitate cu 
remunerare decentă;

Or. en

Amendamentul 15
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța asigurării unui 
echilibru adecvat între securitate și 
flexibilitate pe piața muncii, de exemplu, 
printr-o implementare completă a 
principiilor de flexicuritate, și a abordării 
segmentării pieței muncii atât prin 
asigurarea unei protecții sociale adecvate 
pentru persoanele aflate în perioade de 
tranziție sau care au contracte de muncă 
temporare sau cu jumătate de normă, cât 
și prin asigurarea accesului la 
posibilitățile de formare, de dezvoltare a 
carierei și de angajare cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 16
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă că măsurile de austeritate 
precum reducerea cheltuielilor pentru 
serviciile sociale și medicale la nivel 
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național tind să afecteze mai întâi femeile 
și fetele; inegalitățile de gen la nivel 
global contribuie la situațiile în care 
femeile își asumă deseori responsabilități 
exclusive față de copii sau față de 
membrii de familie bolnavi, ceea ce 
înseamnă că reducerile care vizează 
sprijinul guvernamental cresc volumul de 
muncă neremunerată prestată de femei;

Or. en

Amendamentul 17
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând posibil un proiect de directivă 
conținând măsurători, pentru a elimina 
decalajele de salarizare pe criterii de gen 
pentru o muncă egală sau echivalentă;

Or. en

Amendamentul 18
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea unei evaluări a 
impactului de gen și a integrării în buget 
a dimensiunii de gen în cadrul tuturor 
măsurilor întreprinse și al tuturor 
fondurilor utilizate pentru a depăși criza 
economică, în vederea limitării efectelor 
negative asupra egalității de gen;
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Or. en

Amendamentul 19
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că există o diferență de 
aproape 17 % între salariile pentru 
bărbați și cele pentru femei; invită statele 
membre să depună eforturi atât în 
vederea echilibrării salariilor, cât și a 
eradicării discriminării de gen;

Or. en

Amendamentul 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia Europeană și statele 
membre să integreze o abordare generală 
a egalității între femei și bărbați în toate 
politicile de ocupare a forței de muncă, să 
ia toate măsurile pentru a facilita 
încadrarea în muncă a femeilor și să 
includă această abordare în orientările 
Uniunii Europene în materie de ocupare 
a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. întrucât efectele actuale ale crizei vor 
avea un impact pe termen lung asupra 
femeilor având în vedere nivelul ridicat de 
segregare pe criterii de sex a pieței 
muncii, în care concentrarea femeilor în 
sectoare caracterizate prin remunerare 
scăzută, modele de organizare a muncii 
informale și cu fracțiune de normă are un 
impact direct asupra contribuțiilor 
femeilor la fondurile de pensii;

Or. en

Amendamentul 22
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că drepturile 
femeilor nu ar trebui văzute, înțelese și 
urmărite ca fiind în concurență cu 
drepturile bărbaților, întrucât 
îmbunătățirea situației atât a bărbaților, 
cât și a femeilor, este importantă pentru 
întreaga societate; prin urmare, o condiție 
esențială a participării bărbaților și a 
femeilor deopotrivă în cadrul pieței unice 
o constituie îmbunătățirea serviciilor de 
îngrijire și a serviciilor publice acordate 
familiilor;

Or. en

Amendamentul 23
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța reformării 
politicilor macroeconomice, sociale și a 
celor privind piața muncii pentru a 
garanta justiția economică și socială 
pentru femei, pentru a dezvolta strategii 
de promovare a repartizării echitabile a 
bogăției, pentru a garanta un venit 
minim, precum și salarii și pensii decente, 
pentru a reduce decalajul de salarizare pe 
criterii de gen, pentru a crea mai multe 
locuri de muncă de înaltă calitate pentru 
femei, însoțite de drepturile aferente, 
pentru a permite femeilor să beneficieze 
de servicii publice la standarde înalte și 
pentru a îmbunătăți protecția socială și 
serviciile de proximitate, inclusiv creșe, 
grădinițe și alte forme de educație 
preșcolară, centre de zi, centre locale de 
activități recreative și de asistență pentru 
familii și centre intergeneraționale;

Or. en

Amendamentul 24
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. egalitatea între femei și bărbați este 
un obiectiv fundamental european și 
constituie un răspuns principal pentru 
ieșirea din actuala criză economică și 
financiară;

Or. en
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Amendamentul 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. întrucât discrepanțele dintre bărbați și 
femei în materie de ocupare a forței de 
muncă, salarii, întreruperi de carieră și 
angajare cu fracțiune de normă din cauza 
responsabilităților familiale au consecințe 
grave în ceea ce privește calcularea 
pensiilor și, prin urmare, pensiile femeilor 
sunt deseori mai scăzute, ceea ce le face 
pe acestea să fie mai expuse riscului de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 26
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că negocierea salariilor 
devine din ce în ce mai descentralizată ca 
urmare a crizei și că segregarea între sexe 
subminează procesul de negociere 
colectivă și recunoaște rolul pe care 
partenerii sociali, în special sindicatele, îl 
pot juca în vederea înscrierii acestui 
aspect pe ordinea de zi a negocierilor;

Or. en

Amendamentul 27
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită statele membre să promoveze 
politici active privind piața muncii, un 
dialog social susținut, standarde privind 
locurile de muncă și protecție socială 
pentru a proteja drepturile femeilor, 
inclusiv ale femeilor migrante, în scopul 
de a combate munca forțată și munca 
nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 28
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită statele membre să ratifice 
Convenția OIM privind personalul casnic 
(Convenția 189);

Or. en

Amendamentul 29
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază importanța unor politici 
active privind piața muncii, a inspecțiilor 
de muncă și a dialogului social, precum și 
a actualizării competențelor, în scopul de 
a promova ecologizarea economiei;



AM\923379RO.doc 19/38 PE502.206v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 30
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. solicită statelor membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piața muncii și să creeze 
oportunități de învățare pe parcursul 
întregii vieți în vederea asigurării 
competențelor și a calificărilor necesare 
din perspectiva Strategiei Europa 2020, 
precum emanciparea, creșterea încrederii 
și consolidarea capacităților;

Or. en

Amendamentul 31
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. invită statele membre să revizuiască 
sistemele de protecție socială în privința 
individualizării drepturilor în sistemele de 
pensii și de securitate socială pentru a 
elimina avantajul celor care „câștigă 
existența”, garantând drepturi egale de 
pensie;

Or. en
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Amendamentul 32
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de 
calificare profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin învățământ adaptat cererii de 
pe piață și prin programe de calificare, 
precum și prin asigurarea serviciilor de 
îngrijire a copiilor;

Or. en

Amendamentul 33
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. subliniază faptul că dimensiunea de 
gen este esențială pentru a realiza 
obiectivele principale ale Strategiei 
Europa 2020, având în vedere că femeile 
sunt cea mai mare rezervă de forță de 
muncă încă nevalorificată; invită statele 
membre să adopte măsurile necesare 
pentru promovarea unor niveluri mai 
ridicate ale încadrării în muncă în rândul 
femeilor prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii de îngrijire a 
copiilor și a persoanelor dependente, 
creșterea resurselor pentru educație, 
precum și programe de calificare 
profesională, dar și regimuri adecvate în 
materie de concedii parentale, de 
maternitate și de paternitate, și 
flexibilitatea orelor de muncă;
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Or. en

Amendamentul 34
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin crearea accesului la servicii de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, stabilind condițiile de acces la 
programe de învățare pe parcursul 
întregii vieți, precum și programe de 
calificare și recalificare profesională;

Or. en

Amendamentul 35
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
numărului necesar de structuri de 
îngrijire a copiilor cu orar de lucru 
adecvat, promovarea accesului egal la 
servicii publice de îngrijire a copiilor și a 
persoanelor dependente, sprijinirea 
inițiativelor companiilor de a acorda 
servicii interne de îngrijire a copiilor, 
promovarea unui orar de lucru flexibil 
pentru mame prin încurajarea muncii la 
distanță și promovarea concediului de 
paternitate, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
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profesională;

Or. en

Amendamentul 36
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea unui 
acces convenabil ca preț la servicii publice 
de îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

Or. en

Amendamentul 37
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii accesibile ca preț
de îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională și prin introducerea unor 
regimuri favorabile privind concediul de 
maternitate și de paternitate;

Or. en
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Amendamentul 38
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor din toate categoriile de 
vârstă și a persoanelor dependente, 
creșterea resurselor pentru educație, 
precum și programe de calificare 
profesională;

Or. en

Amendamentul 39
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să asigure 
participarea femeilor la procesul 
decizional cu privire la răspunsurile 
politice la criză și să sprijine participarea 
femeilor la piața forței de muncă prin 
măsuri precum garantarea accesului liber la 
servicii publice de îngrijire a copiilor și a 
persoanelor dependente, creșterea 
resurselor pentru educație, precum și 
programe de calificare profesională;

Or. en
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Amendamentul 40
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru 
educație, precum și programe de calificare 
profesională;

3. invită statele membre să sprijine 
participarea femeilor la piața forței de 
muncă prin măsuri precum garantarea 
accesului liber la servicii publice de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, printr-un sprijin adecvat în 
favoarea membrilor de familie care 
desfășoară activități de îngrijire, inclusiv 
pentru acordarea de îngrijire temporară,
creșterea resurselor pentru educație, 
precum și programe de calificare 
profesională;

Or. en

Amendamentul 41
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a investi în 
servicii de calitate la prețuri accesibile –
precum centre de îngrijire a copilului cu 
program complet, școli cu program 
prelungit și centre de îngrijire a 
vârstnicilor – care contribuie la 
promovarea egalității de gen, promovează 
un echilibru mai bun între viața 
personală și cea profesională și creează 
un cadru care le permite părinților să 
intre sau să reintre pe piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 42
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că, în vremuri de 
criză, femeile sunt primele care își pierd 
locul de muncă sau se confruntă cu 
reduceri salariale; protejarea sectoarelor 
în care sunt angajate în general femei 
constituie așadar o măsură necesară în 
vederea atenuării impactului inițial al 
unei crize economice și în vederea 
asigurării stabilității pe termen mai lung;

Or. en

Amendamentul 43
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă faptul că o participare din ce 
în ce mai pronunțată a femeilor pe piața 
muncii lipsește din Analiza anuală a 
creșterii pentru 2013, în pofida faptului că 
reprezintă unul dintre obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020; 
invită Consiliul să adauge ca prioritate 
promovarea participării femeii pe piața 
forței de muncă în momentul adoptării 
orientărilor de politică economică de anul 
acesta în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 44
Veronica Lope Fontagné
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța integrării 
depline în piața muncii a echilibrului 
între viața personală și viața profesională 
pentru femei;

Or. en

Amendamentul 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. de asemenea, invită statele membre să 
elaboreze politici de formare profesională;

Or. en

Amendamentul 46
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea reducerii 
efectelor crizei economice și financiare 
pentru familii (având în vedere familiile 
aflate în divorț sau situația în care copiii 
sunt lăsați în îngrijirea rudelor sau a 
autorităților), inclusiv părinții singuri, 
ținând seama de faptul că femeilor le sunt 
atribuite sarcini menajere;

Or. en
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Amendamentul 47
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că există discrepanțe între 
ratele șomajului care variază între 48,6 % 
și 77,2 %, ceea ce necesită măsuri 
specifice pentru fiecare caz în parte;

Or. en

Amendamentul 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea încurajării 
antreprenoriatului feminin prin 
încurajarea femeilor să își înființeze o 
societate și prin facilitarea accesului 
femeilor la finanțare;

Or. en

Amendamentul 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită totodată statele membre și 
Uniunea Europeană să elaboreze politici
de promovare a reconcilierii vieții 
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familiale, private și profesionale;

Or. en

Amendamentul 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. avertizează că actuala situație de criză 
poate spori riscul de violență domestică 
împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 51
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel, unui risc ridicat de 
sărăcie;

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate luate ca 
urmare a actualei situații economice, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
expunând femeile unui risc ridicat de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 52
Sari Essayah
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel, unui risc ridicat de 
sărăcie;

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
reducerii capacităților guvernamentale de 
a finanța cheltuielile publice, care conduc 
la reduceri severe ale locurilor de muncă 
din sectorul public și din servicii, fapt care 
forțează multe femei să treacă de la un loc 
de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel unui risc ridicat de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 53
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel, unui risc ridicat de 
sărăcie;

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care afectează îndeosebi femeile și le 
forțează să treacă de la un loc de muncă 
plătit la unul neplătit, expunându-le astfel 
unui risc ridicat de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 54
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel, unui risc ridicat de 
sărăcie;

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la șomaj sau la 
un loc de muncă neplătit, expunându-le 
astfel unui risc și mai ridicat de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 55
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel, unui risc ridicat de 
sărăcie;

4. este preocupat de reducerile uneori
drastice și iraționale ale cheltuielilor 
publice, rezultate în urma aplicării 
măsurilor de austeritate, care conduc la 
reduceri severe ale locurilor de muncă din 
sectorul public și din servicii, fapt care 
forțează multe femei să treacă de la un loc 
de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel unui risc ridicat de 
sărăcie, care la rândul său crește 
cheltuielile pentru prestații sociale;
Scăderile pur aritmetice pentru a reduce 
cheltuielile au generat deseori o situație în 
care cheltuielile indirecte au crescut, de 
exemplu nevoia de asistență socială.)

Or. en

Amendamentul 56
Lívia Járóka
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
fapt care forțează multe femei să treacă de 
la un loc de muncă plătit la unul neplătit, 
expunându-le astfel, unui risc ridicat de 
sărăcie;

4. este preocupat de reducerile drastice ale 
cheltuielilor publice, rezultate în urma 
aplicării măsurilor de austeritate, care 
conduc la reduceri severe ale locurilor de 
muncă din sectorul public și din servicii, 
care sunt extrem de feminizate prin 
natura lor, motiv pentru care dispariția 
acestora afectează în mod disproporționat 
femeile, fapt care forțează multe femei să 
treacă de la un loc de muncă plătit la unul 
neplătit, expunându-le astfel unui risc 
ridicat de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 57
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. susține faptul că trebuie luate măsuri 
pentru a reduce segregarea între sexe pe 
piața forței de muncă atât în plan 
orizontal, prin suprareprezentarea 
femeilor în funcții cu venituri mai mici, 
cât și în plan vertical, prin 
subreprezentarea femeilor în funcții de 
putere sau decizionale; subliniază faptul 
că precaritatea condițiilor de muncă 
rămâne o problematică de gen prezentă 
nu numai în sectoarele caracterizate prin 
competențe și calificări reduse, ci și în 
meseriile care necesită studii superioare, 
cum ar fi așa-numita precaritate 
academică, în care femeile sunt 
suprareprezentate;

Or. en
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Amendamentul 58
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să garanteze 
implementarea de politici și programe 
care sporesc echilibrul între viața 
personală și viața profesională;

Or. en

Amendamentul 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. întrucât, în actualele condiții de criză 
economică și de restricții bugetare, 
femeile au resurse mai puține pentru a se 
apăra și pentru a-și apăra copiii împotriva 
violenței și întrucât este extrem de 
importantă evitarea consecințelor 
financiare directe ale violenței împotriva 
femeilor și copiilor asupra sistemului 
judiciar și a serviciilor sociale și de 
sănătate;

Or. en

Amendamentul 60
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesități unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim și a 
unor programe de asistență socială pentru 
persoanele care au dificultăți în 
satisfacerea nevoilor de bază, mai ales 
persoanele cu copii și, în special, părinții 
singuri.

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesității creșterii ratei de ocupare a 
forței de muncă în rândul femeilor, care 
ar da un nou impuls creșterii economice 
în Europa prin sporirea competitivității 
întreprinderilor europene pentru a opri 
exodul locurilor de muncă înspre Asia, 
prin îmbunătățirea calității programelor 
de reconversie profesională, încurajând 
totodată utilizarea sprijinului pentru 
reconversie profesională oferit de Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) 
pentru angajații întreprinderilor aflate în 
dificultate.

(Soluția nu este doar majorarea 
prestațiilor sociale, mai presus de toate, 
oamenii au nevoie să li se garanteze un loc 
de muncă.)

Or. en

Amendamentul 61
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesități unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim și a 
unor programe de asistență socială pentru 
persoanele care au dificultăți în satisfacerea 
nevoilor de bază, mai ales persoanele cu 
copii și, în special, părinții singuri.

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesității unor măsuri care să consolideze 
veniturile și a unor programe de asistență 
socială pentru persoanele care au dificultăți 
în satisfacerea nevoilor de bază, mai ales 
persoanele cu copii și, în special, părinții 
singuri.

Or. en
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Amendamentul 62
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesități unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim și a 
unor programe de asistență socială pentru 
persoanele care au dificultăți în satisfacerea 
nevoilor de bază, mai ales persoanele cu 
copii și, în special, părinții singuri.

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesității unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
programe de incluziune socială și de 
asistență socială pentru persoanele care au 
dificultăți în satisfacerea nevoilor de bază, 
mai ales persoanele cu copii și, în special, 
părinții singuri, în scopul combaterii 
sărăciei, obiectiv inclus în Strategia 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 63
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesități unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim și a 
unor programe de asistență socială pentru 
persoanele care au dificultăți în satisfacerea 
nevoilor de bază, mai ales persoanele cu 
copii și, în special, părinții singuri.

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesității unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim care 
să depășească pragul riscului de sărăcie 
situat la 60 % din venitul național median 
egalizat și a unor programe de asistență 
socială pentru persoanele care au dificultăți 
în satisfacerea nevoilor de bază, mai ales 
persoanele cu copii și, în special, părinții 
singuri.

Or. en
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Amendamentul 64
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesități unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim și a 
unor programe de asistență socială pentru 
persoanele care au dificultăți în satisfacerea 
nevoilor de bază, mai ales persoanele cu 
copii și, în special, părinții singuri.

5. atrage atenția statelor membre asupra 
necesității unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor 
scheme de creștere a venitului minim și a 
unor programe de asistență socială pentru 
persoanele care au dificultăți în satisfacerea 
nevoilor de bază, mai ales persoanele cu 
copii sau cu responsabilități de îngrijire
și, în special, părinții singuri.

Or. en

Amendamentul 65
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să sprijine cu 
fermitate integrarea în buget a 
dimensiunii de gen pentru a spori 
egalitatea între sexe prin corectarea 
consecințelor negative ale veniturilor și 
cheltuielilor și pentru a spori guvernanța 
și responsabilitatea, în special în ceea ce 
privește bugetele naționale;

Or. en

Amendamentul 66
Gabriele Zimmer

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

5a. invită statele membre să acționeze în 
vederea reducerii sărăciei în rândul 
lucrătorilor, dintre care femeile sunt cele 
mai afectate, printr-o serie de măsuri, 
cum ar fi salarii minime de cel puțin 60 % 
din salariul mediu relevant și învățarea 
continuă la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 67
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța de a investi în 
femei și în egalitatea între sexe ca 
strategie pe termen lung de protecție 
împotriva șocurilor financiare și pentru o 
stabilitate economică globală;

Or. en

Amendamentul 68
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. preocupat de situația femeilor care 
trăiesc în zonele rurale, unde accesul la 
diferite servicii s-a deteriorat, solicită 
statelor membre să asigure în zonele 
rurale servicii transport public 
funcționale, asistență medicală și alte 
servicii esențiale, pentru a opri migrația 
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înspre marile orașe și a pune capăt 
„periferilizării”.

Or. en

Amendamentul 69
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită statelor membre să 
îmbunătățească participarea femeilor la 
toate nivelurile procesului decizional;

Or. en

Amendamentul 70
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. evidențiază faptul că se impune 
promovarea repartizării 
responsabilităților familiale și casnice; 
invită statele membre să inițieze sau să 
perfecționeze măsurile existente de 
depășire a stereotipurilor discriminatoare 
de gen și de eliminare a practicilor de 
repartizare inegală a rolurilor, cum ar fi 
încurajarea bărbaților să aibă grijă de 
copii, de rude bolnave sau cu handicap.

Or. en

Amendamentul 71
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia Europeană și statele 
membre să promoveze mai mult spiritul 
antreprenorial al femeilor, inclusiv 
sprijinul financiar în favoarea femeilor 
antreprenor.

Or. en

Amendamentul 72
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază faptul că, în vreme de criză, 
numeroase produse sau servicii care 
înainte se cumpărau sunt acum produse 
sau realizate în gospodărie de către femei, 
fără a primi o remunerare; prin urmare, 
subliniază necesitatea unor date statistice 
oficiale mai detaliate care să includă și 
munca neremunerată pentru a se putea 
evalua sub toate aspectele impactul crizei 
și al măsurilor de austeritate asupra 
situației femeilor și a bărbaților pe piața 
forței de muncă;

Or. en


