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Amendamentul 1
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, întrucât populația este în 
curs de îmbătrânire, proporția persoanelor 
în vârstă cu dizabilități este în creștere și 
că, datorită speranței de viață mai mari, 
probabilitatea este mai mare ca multe 
dintre acestea să fie femei; subliniază că 
femeile cu dizabilități, ca grup, se 
confruntă în mai mare măsură cu 
excluderea și au mai puține oportunități pe 
piața muncii decât bărbații cu dizabilități;

1. reamintește că, întrucât populația este în 
curs de îmbătrânire, proporția persoanelor 
în vârstă cu dizabilități este în creștere și 
că, datorită speranței de viață mai mari, 
probabilitatea este mai mare ca multe 
dintre acestea să fie femei; subliniază că 
femeile cu dizabilități, ca grup, se 
confruntă în mai mare măsură cu 
excluderea și au o rată mai scăzută a 
activității pe piața muncii și/sau locuri de 
muncă care implică o responsabilitate mai 
scăzută și salarii mai mici, o izolare 
socială mai mare, o dependență 
financiară mai mare de familie și/sau 
îngrijitori; solicită Uniunii Europene să 
pună în aplicare măsuri de acțiune 
pozitivă pentru a include femeile cu 
dizabilități pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 2
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, întrucât populația este în 
curs de îmbătrânire, proporția persoanelor 
în vârstă cu dizabilități este în creștere și 
că, datorită speranței de viață mai mari, 
probabilitatea este mai mare ca multe 
dintre acestea să fie femei; subliniază că 
femeile cu dizabilități, ca grup, se 
confruntă în mai mare măsură cu 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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excluderea și au mai puține oportunități pe 
piața muncii decât bărbații cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 3
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că, întrucât populația este în 
curs de îmbătrânire, proporția persoanelor 
în vârstă cu dizabilități este în creștere și 
că, datorită speranței de viață mai mari, 
probabilitatea este mai mare ca multe 
dintre acestea să fie femei; subliniază că 
femeile cu dizabilități, ca grup, se 
confruntă în mai mare măsură cu 
excluderea și au mai puține oportunități pe 
piața muncii decât bărbații cu dizabilități;

1. reamintește că, întrucât populația este în 
curs de îmbătrânire, proporția persoanelor 
în vârstă cu dizabilități este în creștere și 
că, datorită speranței de viață mai mari, 
probabilitatea este mai mare ca multe 
dintre acestea să fie femei; subliniază că 
femeile cu dizabilități, ca grup, se 
confruntă în mai mare măsură cu 
excluderea și au mai puține oportunități pe 
piața muncii decât bărbații cu dizabilități;
îndeamnă Comisia și statele membre să 
acorde o atenție mai mare situației 
speciale a femeilor cu dizabilități, care se 
confruntă cu o dublă discriminare;

Or. en

Amendamentul 4
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește guvernelor că 
discriminarea pe criterii de dizabilitate 
este interzisă și solicită statelor membre să 
depună eforturi mai mari pentru a 
elimina obstacolele rămase;

Or. en
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Amendamentul 5
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. remarcă faptul că orice discriminare 
pe criterii de dizabilitate și gen este 
interzisă; subliniază că suprapunerea 
unei astfel de discriminări are efecte în 
special negative asupra femeilor și a 
fetelor cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 6
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unor reforme 
politice și sociale în cadrul statelor 
membre pentru a se concentra mai 
curând aspra capacității decât a 
incapacității persoanelor cu dizabilități; 
subliniază că sistemul de securitate 
socială trebuie să fie flexibil și să se 
concentreze mai mult pe asigurarea de 
stimulente pentru persoanele cu 
dizabilități pentru a le integra în mod 
activ pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 7
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază necesitatea promovării 
unor locuri de muncă decente pentru 
persoanele cu dizabilități, ținând seama 
de faptul că acestea sunt mai frecvent 
neangajate sau angajate la locuri de 
muncă care necesită mai puține abilități, 
în special pentru femei;

Or. en

Amendamentul 8
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre să își 
revizuiască cadrele legislative și ale 
politicii în ceea ce privește participarea pe 
piața muncii a femeilor cu dizabilități; 
încurajează statele membre să elaboreze 
bune practici în jurul Europei și să 
solicite angajatorilor să facă adaptări 
adecvate ale locurilor de muncă și ale 
condițiilor de muncă, cu posibilitatea 
audierii cazurilor individuale de 
discriminare la instanțele competente în 
domeniul ocupării forței de muncă; 
subliniază necesitatea adoptării unor 
măsuri active ale politicii privind piața 
muncii pentru femeile cu dizabilități, care 
au oferte pentru ocuparea forței de 
muncă individual, inclusiv în mod flexibil, 
la distanță, la domiciliu, cu fracțiune de 
normă și cu normă întreagă;

Or. en
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Amendamentul 9
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită statelor membre să sprijine 
femeile cu dizabilități intelectuale și 
condiții de sănătate mintală, care se 
confruntă cu anumite dificultăți în 
pătrunderea și/sau rămânerea pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 10
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. constată că, la crearea de întreprinderi 
mici și alte forme de angajare pe cont 
propriu, femeile cu dizabilități ar trebui să 
aibă dreptul egal la asistență financiară și 
ar trebui să fie considerate drept 
antreprenori pe deplin calificați;

Or. en

Amendamentul 11
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. solicită statelor membre să stimuleze 
IMM-urile prin stimulente fiscale pentru 
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a crea locuri de muncă pentru femeile cu 
dizabilități;

Or. en

Amendamentul 12
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. remarcă faptul că creșterea 
numărului de persoane cu dizabilități va 
crește sarcina asupra îngrijitorilor, în 
special a persoanelor din familie care le 
îngrijesc;

Or. en

Amendamentul 13
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă faptul că Consiliul nu și-a 
finalizat încă lucrarea referitoare la 
Directiva Consiliului privind punerea în 
aplicare a principiului tratamentului egal 
al persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală, în pofida poziției 
Parlamentului din 2009; solicită 
Consiliului să asigure că această legislație 
este adoptată până la finalul actualului 
termen parlamentar;

Or. en
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Amendamentul 14
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Uniunii și statelor membre să 
faciliteze participarea tuturor cetățenilor la 
procesul democratic, atât în privința 
dreptului la vot, cât și a dreptului de a 
candida;

2. solicită Uniunii și statelor membre să 
faciliteze participarea tuturor cetățenilor la 
procesul democratic, atât în privința 
dreptului la vot, cât și a dreptului de a 
candida, a dreptului de a participa la 
reuniunile publice și a dreptului de a 
contribui la procesul democratic;

Or. en

Amendamentul 15
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să identifice 
mijloace de creștere a reprezentării și 
participării femeilor cu dizabilități la 
procesul decizional, printr-o serie 
coordonată de măsuri, inclusiv 
consultare, formare și sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 16
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să utilizeze 
Fondul social european ca instrument 
eficient de îmbunătățire a nivelurilor de 
incluziune a femeilor și a fetelor cu 
dizabilități în toate domeniile importante 
ale vieții, precum accesul la piața muncii, 
formare și educație;

Or. en

Amendamentul 17
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că terminologia utilizată pentru 
a descrie deficiențele fizice și dizabilitățile 
este diferită și că accentul ar trebui pus pe 
dizabilități, și nu pe deficiențe în termeni 
medicali, conform perspectivei consacrate 
în Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități și urmate de 
Curtea Europeană de Justiție1; subliniază 
faptul că angajatorii nu ar trebui să 
examineze dizabilitățile angajaților sau ale
candidaților care sunt irelevante pentru 
locul de muncă vizat, ci doar aptitudinile 
și competențele acestora;

3. constată că terminologia utilizată pentru 
a descrie deficiențele fizice și dizabilitățile 
este diferită și că accentul ar trebui pus pe 
dizabilități, și nu pe deficiențe în termeni 
medicali, conform perspectivei consacrate 
în Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități și urmate de 
Curtea Europeană de Justiție; subliniază 
faptul că angajatorii ar trebui să se 
concentreze asupra competențelor și 
abilităților angajaților sau ale candidaților
cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 18
Ádám Kósa

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

4a. solicită statelor membre să considere 
violența sexuală drept o infracțiune gravă 
care, în același timp este pasibilă de 
urmărire în justiție, în special în cazurile 
de femei cu dizabilități, în principal femei 
cu dizabilități mintale, iar în aceste cazuri 
specifice sarcina probei este asupra 
acuzatului, pentru a reduce numărul 
răpirilor raportate și a cazurilor de 
hărțuire sexuală în instituțiile mari;

Or. en

Amendamentul 19
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a preveni 
hărțuirea la locul de muncă, fiind cheia 
îmbunătățirii bunăstării la locul de 
muncă și de a evita excluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 20
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază cu tărie necesitatea unor 
protocoale în materie de hărțuire la nivel 
sectorial și societal, care ar trebui să 
includă sancțiuni disciplinare pentru 
angajații care încalcă demnitatea 
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personală a altor angajați, în special a 
persoanelor cu dizabilități, creând un 
mediu degradant, intimidant, ostil, 
umilitor sau acțiuni ofensive de 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 21
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că infracțiunile motivate de 
ura pe handicap a crescut în ultimii ani și 
că violența și ostilitatea reprezintă o 
trăsătură a vieții de zi cu zi a multor 
persoane cu dizabilități; insistă ca 
autoritățile din statele membre să se 
abțină de la a exacerba stereotipurile 
negative în limba utilizată, discursul 
introdus și politicile urmărite în ceea ce 
privește femeile și fetele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 22
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că, în ceea ce privește 
noțiunile de mediu și de accesibilitate 
lipsite de obstacole, designul incluziv, ca 
abordare inovatoare, este prezent atât în 
arhitectură, cât și în serviciile care 
rezonează cu nevoile tuturor persoanelor, 
indiferent de existența dizabilităților și 

5. subliniază că, în ceea ce privește 
noțiunile de mediu și de accesibilitate 
lipsite de obstacole, designul incluziv, ca 
abordare inovatoare, este prezent atât în 
arhitectură, cât și în serviciile care 
rezonează cu nevoile tuturor persoanelor, 
indiferent de existența dizabilităților și 
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promovează un stil de viață mai viabil și 
mai incluziv;

promovează un stil de viață mai viabil și 
mai incluziv; subliniază importanța 
abilităților TIC, care pot spori integrarea 
și capacitatea de inserție profesională;

Or. en

Amendamentul 23
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că accesibilitatea 
internetului poate fi benefic nu doar 
pentru persoanele cu deficiențe vizuale, ci 
și pentru persoanele cu toate tipurile de 
dizabilități și că o atenție mai mare ar 
trebui acordată surzilor sau persoanelor 
cu deficiențe de auz, în special 
persoanelor în vârstă cu deficiențe de auz, 
având în vedere că numărul și proporția 
acestora în societate este în special în 
creștere, potrivit estimărilor făcute de 
Organizația Mondială a Sănătății;

Or. en

Amendamentul 24
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează statele membre să 
împărtășească exemple de proiectare 
inovatoare în această privință în vederea 
facilitării diseminării de cele mai bune 
practici în Uniune;
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Or. en

Amendamentul 25
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea reducerii breșei 
între vârsta școlară și piața muncii pentru 
persoanele cu dizabilități, inclusiv 
acordând atenție educației, nevoilor de 
angajare a femeilor tinere cu dizabilități 
și importanța învățării pe tot parcursul 
vieții;

Or. en

Amendamentul 26
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. constată că educația și formarea 
profesională pentru persoanele cu 
dizabilități sunt realizate în majoritatea 
statelor membre în mod separat și 
deficitar; subliniază importanța integrării 
femeilor cu dizabilități în sistemele de 
educație și profesionale în toate cazurile 
în care dizabilitatea permite o astfel de 
integrare;

Or. en

Amendamentul 27
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită statelor membre să încurajeze 
în mod activ participarea femeilor cu 
dizabilități și să le faciliteze accesul la 
toate programele de formare; subliniază 
că programele de formare profesională 
existente ar trebui să fie accesibile pentru 
femeile cu dizabilități și că ar trebui să 
existe servicii de sprijinire a acestora; 
subliniază, în special pentru femeile 
surde, dreptul de a avea acces la muncă și 
formare profesională în limba lor natală 
și în limbajul semnelor;

Or. en

Amendamentul 28
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază necesitatea de a sprijini 
fetele și femeile migrante cu dizabilități 
pentru a-și dezvolta abilitățile și 
potențialul în ceea ce privește formarea 
profesională și să le ofere oportunități de 
obținere a unui loc de muncă adecvat;

Or. en

Amendamentul 29
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii să susțină mai mult
mamele și copiii cu dizabilități, acordând o 
atenție deosebită poziției lor dificile pe 
piața muncii, prin menținerea sau 
înființarea unor servicii mai bine adaptate 
nevoilor lor.

6. solicită Uniunii să susțină mai mult
părinții cu dizabilități și copiii cu 
dizabilități, acordând o atenție deosebită 
poziției lor dificile pe piața muncii, prin 
menținerea sau înființarea unor servicii mai 
bine adaptate nevoilor lor, prin 
îndepărtarea obstacolelor și prin 
sensibilizarea angajatorilor, precum și a 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 30
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii să susțină mai mult 
mamele și copiii cu dizabilități, acordând o 
atenție deosebită poziției lor dificile pe 
piața muncii, prin menținerea sau 
înființarea unor servicii mai bine adaptate 
nevoilor lor.

6. constată că femeile și fetele cu 
dizabilități se confruntă cu rate ale 
analfabetismului medii spre ridicate, 
niveluri de educație scăzute, rate scăzute 
de participare pe piața muncii și/sau 
locuri de muncă ce implică o 
responsabilitate scăzută și salarii mici; 
solicită Uniunii să dezvolte atât acțiuni de 
integrare cât și pozitive, pentru a aborda 
aceste probleme, inclusiv care să vizeze 
susținerea mai mult a mamelor și a 
copiilor cu dizabilități, acordând o atenție 
deosebită poziției lor dificile pe piața 
muncii, prin menținerea sau înființarea 
unor servicii mai bine adaptate nevoilor 
lor.

Or. en

Amendamentul 31
Anthea McIntyre
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii să susțină mai mult 
mamele și copiii cu dizabilități, acordând o 
atenție deosebită poziției lor dificile pe 
piața muncii, prin menținerea sau 
înființarea unor servicii mai bine adaptate 
nevoilor lor.

6. solicită statelor membre să susțină mai 
mult mamele și copiii cu dizabilități, 
acordând o atenție deosebită poziției lor 
dificile pe piața muncii, prin menținerea 
sau înființarea unor servicii mai bine 
adaptate nevoilor lor.

Or. en

Amendamentul 32
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că femeile cu 
dizabilități sunt încă frecvent victimele 
abuzului sexual și ale violenței; prin 
urmare, subliniază nevoia de a le proteja 
la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 33
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că fiecare etapă din viața 
unei femei implică nu doar oportunități, 
ci și responsabilități și, în acest sens, 
femeile trebuie să îndure adesea sarcini 
disproporționate în ceea ce privește 
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sarcina și nașterea unui copil când 
trebuie să se confrunte cu implicațiile 
negative ale sarcinii, în special în cazurile 
în care tații ori nu își asumă 
responsabilitățile, ori nu contribuie la 
bunăstarea și soarta copiilor lor și le 
abandonează; reamintește că, într-o 
familie, ambii părinți împart aceleași 
responsabilități dacă nu au convenit în 
prealabil și reciproc în alt mod;

Or. en

Amendamentul 34
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a respecta 
drepturile omului fără nicio discriminare, 
în special dreptul femeilor cu dizabilități 
de a se bucura de un acces egal și adecvat 
la asistență medicală și sprijin pe durata 
și ulterior sarcinilor, precum și drepturile 
privind piața muncii în ceea ce privește 
maternitatea sau concediul de maternitate 
și serviciile sociale; subliniază că 
condițiile ar trebui să fie la cel mai înalt 
standard în toate statele membre ale UE și 
nu ar trebui să discrimineze femeile cu 
dizabilități; subliniază că drepturile și 
serviciile ar trebui să fie disponibile 
pentru persoanele cu dizabilități care 
migrează în UE, ca lucrători sau ca 
parteneri însoțitori;

Or. en

Amendamentul 35
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită statelor membre să asigure 
sprijin specific femeilor cu dizabilități 
pentru o reconciliere mai bună a vieții 
private cu viața personală în ceea ce 
privește administrarea gospodăriei, 
îngrijirea copiilor și educația;

Or. en

Amendamentul 36
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să recunoască și să abordeze 
problema discriminării multiple cu care se 
confruntă femeile cu dizabilități; 

Or. en

Amendamentul 37
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune utilizarea Fondului social 
european ca instrument efectiv de 
îmbunătățire a nivelurilor de incluziune a 
femeilor și a fetelor cu dizabilități și pe 
piața muncii și de reducere a situațiilor în 
care femeile și fetele trăiesc în condiții de 
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sărăcie;

Or. en

Amendamentul 38
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. insistă asupra faptului că o 
perspectivă de gen și o perspectivă a 
dizabilității ar trebui integrată în toate 
politicile Uniunii; solicită măsuri 
specifice de sprijinire a femeilor tinere cu 
dizabilități pentru a fi incluse în 
propunerile Uniunii și ale statelor 
membre în vederea combaterii șomajului 
în rândul tinerilor;

Or. en


