
AD\903264RO.doc PE486.186v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

2011/0270(COD)

4.6.2012

AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări 
sociale și inovare socială
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera



PE486.186v02-00 2/17 AD\903264RO.doc

RO

PA_Legam



AD\903264RO.doc 3/17 PE486.186v02-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale strategiei Europa 2020 și, în special, 
orientările 7, 8 și 10, sprijinind totodată 
punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă și inițiativei 
„Tineretul în mișcare”.

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale strategiei Europa 2020 și, în special, 
orientările 7, 8 și 10, sprijinind totodată 
punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă, Strategiei 
europene pentru egalitatea de gen 2010-
2015 și inițiativei „Tineretul în mișcare”.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu Strategia 
europeană pentru egalitatea de gen 2010-
2015, Uniunea ar trebui să utilizeze mai 
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eficient potențialul femeilor, contribuind 
astfel la atingerea obiectivelor economice 
și sociale generale, prin integrarea unui 
număr mai mare de femei pe piața muncii 
și garantarea unor locuri de muncă de 
calitate. În special, ratele de ocupare a 
forței de muncă în rândul femeilor în 
vârstă, a părinților singuri, a femeilor cu 
handicap și a femeilor aparținând 
minorităților etnice continuă să fie relativ 
scăzute și este, prin urmare, necesar ca 
disparitățile dintre femei și bărbați să fie 
reduse atât din punct de vedere cantitativ, 
cât și din punct de vedere calitativ. 
Rapoartele recente prezentate de Comisie 
privind gradul de conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale, precum și o 
serie de studii de guvernanță și 
sustenabilitate întocmite de Banca 
Mondială și de Organizația Națiunilor 
Unite, indică faptul că încadrarea 
femeilor pe piața muncii și, în special, 
egalitatea în procesul decizional politic 
încurajează transparența și participarea și 
reduc corupția. Astfel, participarea 
femeilor în întreprinderi și la procesele 
decizionale din domeniul economic și al 
afacerilor reprezintă un factor dovedit de 
îmbunătățire a competitivității, 
productivității și inovației. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Strategia Europa 
2020, programul ar trebui să urmărească o 
abordare coerentă pentru promovarea 
ocupării forței de muncă și lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei. Punerea în 
aplicare a programului ar trebui 
raționalizată și simplificată, în special 
printr-un set de dispoziții comune care 

(5)  Programul ar trebui să urmărească o 
abordare coerentă pentru promovarea 
ocupării forței de muncă și lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei, ținând 
seama de obiectivul egalității de gen și 
integrarea dimensiunii de gen. Punerea în 
aplicare a programului ar trebui 
raționalizată și simplificată, în special 
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includ, printre altele, obiectivele generale, 
tipologia acțiunilor, monitorizarea și 
dispozițiile privind evaluarea. Programul ar 
trebui să se concentreze, de asemenea, 
asupra proiectelor de anvergură cu o 
valoare adăugată clară pentru UE, pentru a 
atinge masa critică și a reduce sarcina 
administrativă atât pentru beneficiari, cât și 
pentru Comisie. De asemenea, ar trebui să 
se utilizeze mai mult opțiunile de 
simplificare a costurilor (finanțări cu sume 
forfetare și la rate fixe), în special pentru 
implementarea programelor de mobilitate. 
Programul ar trebui să servească drept 
ghișeu unic pentru furnizorii de 
microfinanțări, acordând finanțare pentru 
microcredite, dezvoltarea capacităților și 
asistență tehnică. În cele din urmă, 
programul ar trebui să prevadă flexibilitate 
bugetară prin constituirea unei rezerve care 
urmează a fi alocată în fiecare an în funcție 
de prioritățile politice.

printr-un set de dispoziții comune care 
includ, printre altele, obiectivele generale, 
tipologia acțiunilor, monitorizarea și 
dispozițiile privind evaluarea. Programul ar 
trebui să se concentreze, de asemenea, 
asupra proiectelor de anvergură cu o 
valoare adăugată clară pentru UE, pentru a 
atinge masa critică și a reduce sarcina 
administrativă atât pentru beneficiari, cât și 
pentru Comisie. De asemenea, ar trebui să 
se utilizeze mai mult opțiunile de 
simplificare a costurilor (finanțări cu sume 
forfetare și la rate fixe), în special pentru 
implementarea programelor de mobilitate. 
Programul ar trebui să servească drept 
ghișeu unic pentru furnizorii de 
microfinanțări, acordând finanțare pentru 
microcredite, dezvoltarea capacităților și 
asistență tehnică. În cele din urmă, 
programul ar trebui să prevadă flexibilitate 
bugetară prin constituirea unei rezerve care 
urmează a fi alocată în fiecare an în funcție 
de prioritățile politice.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Preocuparea principală a politicii 
sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile reglementării inteligente, cât și 
în finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a normelor UE privind 
protecția drepturilor lucrătorilor.

(8) Preocuparea principală a politicii 
sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile reglementării inteligente, cât și 
în finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a normelor UE privind 
protecția drepturilor lucrătorilor, fără a 
uita necesitatea reconcilierii vieții 
profesionale și a vieții de familie atât în 
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cazul bărbaților, cât și al femeilor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Programul ar trebui să țină seama și 
de faptul că îmbunătățirea condițiilor de 
muncă presupune programe de lucru și 
forme de încadrare în muncă mai 
flexibile, crearea unor servicii de 
sprijinire a vieții de familie, îmbunătățirea 
condițiilor de acordare concediului și alte 
mecanisme de sprijinire a părinților care 
desfășoară activități profesionale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsă de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 
pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii 
și persoanele vulnerabile care doresc să 
pornească sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv sub formă de 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credite. Ca un prim pas, în 2010 
Parlamentului European și Consiliului 
instituie instrumentul.

(14) Lipsă de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 
pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii, 
femeile și persoanele vulnerabile care 
doresc să pornească sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv sub formă de 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credite, acordând o atenție deosebită 
încurajării spiritului antreprenorial în 
rândul femeilor, având în vedere că, în 
cadrul Uniunii, doar 1 din 10 femei este 
întreprinzătoare, față de 1 din 4 bărbați. 
În acest context, antreprenoriatul în 
rândul femeilor, făcut posibil prin 
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facilitarea accesului la microcredit 
datorită facilităților de finanțare, cum ar 
fi Instrumentul european de 
microfinanțare Progress, ar putea 
contribui în mod semnificativ la atingerea 
obiectivului de ocupare a forței de muncă 
în rândul femeilor de 75%, definit în 
Strategia Europa 2020.  Ca un prim pas, în 
2010 Parlamentului European și 
Consiliului instituie instrumentul.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita accesul la 
microfinanțare pe tânăra piață de 
microfinanțare a Uniunii, este necesară 
dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de microfinanțare, în special a 
instituțiilor de microfinanțare nebancare, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei „O 
inițiativă europeană de dezvoltare a 
microcreditelor”.

(15) Pentru a facilita accesul la 
microfinanțare pe tânăra piață de 
microfinanțare a Uniunii, este necesară 
dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de microfinanțare, în special a 
instituțiilor de microfinanțare nebancare, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
intitulată „O inițiativă europeană de 
dezvoltare a microcreditelor” și Raportul 
Comisiei privind promovarea femeilor 
inovatoare și a spiritului întreprinzător în 
rândul femeilor1.

_____________
1 DG Întreprinderi și Industrie, Comisia 
Europeană, 25 iulie 2008

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratat, programul ar trebui să sprijine
integrarea în toate activitățile sale a 
obiectivelor de egalitate de gen și de luptă 

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia și statele membre ar 
trebui să se asigure că integrarea în toate 
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împotriva discriminării. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării.

activitățile sale a obiectivelor de egalitate 
de gen și de luptă împotriva discriminării 
contribuie la promovarea egalității între 
bărbați și femei în toate axele și 
activitățile programului și că Pactul 
european pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați (2011-2020) este, de 
asemenea, luat în considerare. Trebuie 
efectuate monitorizări și evaluări periodice 
pentru a evalua modul în care sunt abordate 
în activitățile programului aspectele care 
țin de egalitatea de gen și de lupta 
împotriva discriminării. Punerea în 
aplicare efectivă a principiului egalității 
de gen ar trebui să includă date și 
indicatori defalcați pe sexe, precum și 
obiective și criterii axate pe egalitatea de 
gen.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Secțiunile privind „egalitatea de 
gen” și „nediscriminarea” din cadrul 
programului comunitar pentru ocuparea 
forței de muncă și solidaritate socială -
Progress, sunt incluse în programul 
„Drepturi fundamentale și cetățenie”. 
Totuși, programul Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare 
socială ar trebui să vizeze, în activitățile 
sale, creșterea ratei de participare a 
femeilor la forța de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și promovarea unui 
mai bun echilibru între viața profesională 
și cea privată. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
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Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei, îmbunătățind condițiile de muncă 
și promovând un mai bun echilibru între 
viața profesională și cea privată, având 
întotdeauna în vedere obiectivul egalității 
de gen și integrarea dimensiunii de gen.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul 
altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre;

(a) să promoveze strategii în rândul 
principalilor responsabili politici europeni 
și naționali, precum și în rândul altor părți 
interesate, să crească rata de ocupare a 
forței de muncă și să protejeze drepturile 
sociale și de muncă, având întotdeauna în 
vedere obiectivul egalității de gen și 
integrarea dimensiunii de gen, pentru a 
determina realizarea unor acțiuni concrete 
și coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și 
la nivelul statelor membre;
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze locuri de muncă care 
să le ofere lucrătorilor diferite posibilități 
de a ajunge la un bun echilibru între viața 
profesională și cea privată;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale.

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi, acordând 
o atenție deosebită încurajării spiritului 
antreprenorial în rândul femeilor, și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru
întreprinderile sociale.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați și să combată discriminarea pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați. În acest scop, se aplică obiectivele 
evidențiate în Strategia europeană pentru 
egalitatea de gen 2010-2015, în special în 
ceea ce privește promovarea 
independenței economice a femeilor prin 
încurajarea activităților independente și a 
creării de întreprinderi de către femei;  
sunt încurajate posibilitățile de 
reconciliere și se acordă o importanță 
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deosebită egalității în procesul decizional 
în ceea ce privește chestiunile politice și 
cele economice din domeniul afacerilor. 
Acestea sunt modalități utile și specifice 
de combatere a discriminării pe criterii de 
gen și ar trebui însoțite de măsuri de 
combatere a discriminării pe motive de 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Pentru a combate în mod eficient 
sărăcia în Uniunea Europeană și, în 
special, în rândul persoanelor celor mai 
vulnerabile, cum ar fi femeile și îndeosebi 
anumite categorii de femei, ar trebui 
promovate acțiuni integrate. În acest scop, 
fenomenul sărăciei ar trebui eliminat prin 
promovarea unor măsuri inventive la 
toate nivelurile, prin investiții în 
infrastructurile sociale și printr-un 
schimb consolidat de bune practici; 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă este cazul, la alocarea 
fondurilor, se utilizează o abordare care 
ține cont de aspectele de gen. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Finanțarea programelor și 
activităților care promovează drepturile 
femeilor și egalitatea de gen este esențială 
pentru a garanta că programele Uniunii 
reflectă angajamentele sale, stipulate în 
tratate, față de egalitatea dintre femei și 
bărbați; prin urmare, Uniunea, Comisia și 
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statele membre ar trebui să se asigure că 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
analizele de gen și impactul asupra 
egalității între bărbați și femei sunt luate 
integral în considerare în toate fazele 
procesului, inclusiv în proiecte, definire, 
punere în aplicare, monitorizare și 
evaluare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune, 
clasificări, indicatori și valori de referință;

(a) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune, 
clasificări, indicatori și valori de referință, 
defalcate, dacă este cazul, în funcție de 
sex și grupa de vârstă;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii.

(4) Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii, părinții 
singuri, precum și femeile și bărbații care 
lucrează cu fracțiune de normă din cauza 
responsabilităților de îngrijire.

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
educație, formare profesională și politica în 
domeniul tineretului, cercetare și inovare, 
antreprenoriat, sănătate, extindere și relații 
externe, precum și în politica economică 
generală.

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
educație, formare profesională și politica în 
domeniul tineretului, cercetare și inovare, 
antreprenoriat, sănătate, extindere și relații 
externe, precum și în politica economică 
generală. Ținând seama de rolul 
important pe care îl joacă politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă în promovarea egalității de gen, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
garanteze, de asemenea, că activitățile 
programului sunt conforme cu politicile 
în materie de egalitate de gen ale Uniunii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 
prezintă rezultatele programului și măsura 
în care activitățile din cadrul acestuia au 
abordat aspecte care țin de egalitatea de 
gen și de lupta împotriva discriminării, 
inclusiv aspectele privind accesibilitatea.

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 
prezintă rezultatele programului și măsura 
în care principiul egalității de gen și al 
integrării egalității de gen au fost 
respectate, precum și măsura în care
aspectele care țin de lupta împotriva 
discriminării, inclusiv aspectele privind 
accesibilitatea, au fost abordate în toate 
axele și activitățile programului. Ori de 
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câte ori este posibil, datele sunt defalcate 
pe genuri.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dobândească și să difuzeze 
informații analitice comparative de înaltă 
calitate pentru a se asigura că politicile 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă și legislația în domeniul 
condițiilor de muncă se bazează pe dovezi 
solide și sunt relevante pentru nevoile, 
problemele și condițiile din fiecare stat 
membru și din alte țări participante;

(a) să dezvolte și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate,
care să fie concepute corespunzător, astfel 
încât să evalueze și impactul politicilor 
orizontale, cum ar fi promovarea egalității 
de gen, pentru a se asigura că politicile 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă și legislația în domeniul 
condițiilor de muncă se bazează pe dovezi 
solide și sunt relevante pentru nevoile, 
problemele și condițiile din fiecare stat 
membru și din alte țări participante;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să ofere partenerilor sociali și 
organizațiilor societății civile la nivelul 
Uniunii și al statelor membre sprijin 
financiar pentru proiectele legate de 
egalitatea de gen și pentru cercetarea în 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
incluziunii sociale.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme specializate prevăzute de 
legislația Uniunii;

(c) organisme specializate prevăzute de 
legislația Uniunii, acordând o atenție 
deosebită agențiilor sectoriale care 
tratează chestiuni legate de tineret, 
formare și egalitatea de gen, cum ar fi 
Agenția Europeană pentru Sănătate și 
Securitate în Muncă sau Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
Componența comisiei reflectă echilibrul 
între genuri.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
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tinerii. tinerii, părinții singuri, precum și femeile 
și bărbații care lucrează cu fracțiune de 
normă din cauza responsabilităților de 
îngrijire.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere;

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere, acordând o atenție 
deosebită încurajării spiritului 
antreprenorial în rândul femeilor;
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