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Amendamentul 1
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei, 
intitulată „Strategie pentru egalitatea 
între femei și bărbați 2010-2015” 
(COM(2010)0491),

Or. fr

Amendamentul 2
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât noile tehnologii oferă atât 
angajatorilor, cât și angajaților noi 
posibilități de organizare a muncii pentru 
a realiza un mai bun echilibru între viața 
profesională și cea privată, piața muncii 
devenind astfel mai favorabilă femeilor;

Or. fr

Amendamentul 3
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să evalueze 
impactul măsurilor de consolidare fiscală 
asupra egalității de gen; solicită statelor 

1. constată că politicile desfășurate în 
cadrul semestrului european și al 
guvernanței economice sunt politici 
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membre să acorde o atenție deosebită 
egalității de gen în cadrul programelor de 
stabilitate și convergență și al 
programelor naționale de reformă, printre 
altele asigurând includerea în aceste 
programe a unor descrieri transparente 
ale efectelor pe care veniturile și 
cheltuielile planificate le au asupra 
problematicii de gen;

neoliberale, care vizează, în fond, slăbirea 
rolului statului și distrugerea funcțiilor 
sale sociale, precum și a drepturilor 
obținute de lucrători; consideră că aceste 
politici sunt, în parte, responsabile de 
înrăutățirea crizei sociale în diverse țări 
mai fragile din punct de vedere economic, 
ceea ce afectează într-un mod din ce în ce 
mai nefast familiile, în special femeile și 
copiii, care reprezintă principalele victime 
ale creșterii sărăciei, ale șomajului și ale 
locurilor de muncă precare și prost 
plătite;

Or. pt

Amendamentul 4
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că măsurile de 
austeritate care vizează reducerea 
deficitelor publice prin reducerea 
locurilor de muncă din sectorul public și a 
serviciilor de asistență socială afectează 
mai mult femeile decât bărbații; constată 
că introducerea măsurilor de austeritate a 
sporit în mod semnificativ șomajul de 
lungă durată în rândul femeilor;
subliniază că rigoarea bugetară nu ar 
trebui să amenințe progresele obținute de 
politicile care promovează egalitatea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 5
Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța investițiilor 
publice la nivelul UE și la nivel național 
pentru a promova coeziunea socială și 
economică, în special investițiile în 
regiunile mai puțin dezvoltate; prin 
urmare, consideră esențială eliminarea 
așa-numitelor politici de consolidare 
bugetară datorită efectului negativ pe care 
acestea le au asupra bunei puneri în 
aplicare a fondurilor structurale și asupra 
investițiilor  în general; subliniază că 
cheltuielile realizate  în domeniile 
educației, serviciilor sociale, cercetării și 
dezvoltării și infrastructurii, inclusiv în 
domeniile energiilor regenerabile, 
transportului și comunicațiilor, reprezintă 
o investiție în viitorul oricărei țări;

Or. pt

Amendamentul 6
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută recomandările specifice fiecărei 
țări de a îmbunătăți structurile de îngrijire a 
copiilor, de a elimina stimulentele cu efect 
de descurajare pentru a doua persoană care 
contribuie la venitul familiei, de a 
armoniza vârsta legală de pensionare 
pentru bărbați și femei, de a armoniza 
nevoia de a combina munca cu viața 
privată și de a elimina discrepanțele pe 
criterii de gen și cele legate de pensii; își 
exprimă îngrijorarea legată de faptul că 
multe dintre aceste recomandări au fost 
deja prezentate în 2012, ceea ce indică 

4. salută recomandările specifice fiecărei 
țări de a îmbunătăți structurile de îngrijire a 
copiilor, de a elimina stimulentele cu efect 
de descurajare pentru a doua persoană care 
contribuie la venitul familiei, de a 
armoniza vârsta legală de pensionare 
pentru bărbați și femei, de a armoniza 
nevoia de a combina munca cu viața 
privată, în special prin îmbunătățirea 
accesului la noile tehnologii și la 
formările privind utilizarea acestora, și de 
a elimina discrepanțele pe criterii de gen și 
cele legate de pensii; își exprimă 
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faptul că ele nu au fost puse în aplicare în 
statele membre;

îngrijorarea legată de faptul că multe dintre 
aceste recomandări au fost deja prezentate 
în 2012, ceea ce indică faptul că ele nu au 
fost puse în aplicare în statele membre;

Or. fr

Amendamentul 7
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută recomandările specifice fiecărei 
țări de a îmbunătăți structurile de 
îngrijire a copiilor, de a elimina 
stimulentele cu efect de descurajare 
pentru a doua persoană care contribuie la 
venitul familiei, de a armoniza vârsta 
legală de pensionare pentru bărbați și 
femei, de a armoniza nevoia de a combina 
munca cu viața privată și de a elimina 
discrepanțele pe criterii de gen și cele 
legate de pensii; își exprimă îngrijorarea 
legată de faptul că multe dintre aceste 
recomandări au fost deja prezentate în 
2012, ceea ce indică faptul că ele nu au 
fost puse în aplicare în statele membre;

4. subliniază necesitatea de a se acorda o 
prioritate absolută rezolvării problemei 
șomajului, a sărăciei și a excluziunii 
sociale, ceea ce implică abandonarea 
abordărilor economice și politice actuale, 
în special Pactul de stabilitate și de 
creștere, guvernanța economică, Tratatul 
bugetar și programele troicii, pentru a 
pune pe lista priorităților menținerea și 
crearea unor locuri de muncă veritabile și 
durabile, care să ofere drepturi, 
investițiile publice și serviciile publice de 
calitate, care să garanteze incluziunea 
socială, în special în domeniile educației, 
sănătății publice, îngrijirii copilului, 
îngrijirii persoanelor dependente, 
transportului public și serviciilor sociale, 
acestea fiind domenii esențiale care 
garantează egalitatea de gen;

Or. pt

Amendamentul 8
Mojca Kleva Kekuš

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

4a. subliniază că statele membre ar trebui 
să asigure creșterea proporției de copii 
sau de tineri adulți în cadrul sistemelor 
educaționale și să acorde o mai mare 
atenție problemei reprezentate de 
abandonul școlar timpuriu, în special prin 
colectarea de informații cu privire la 
principalele motive care stau la baza 
acestui fenomen în vederea adoptării și 
punerii în aplicare a unor politici 
adecvate pentru prevenirea sa;

Or. en

Amendamentul 9
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută crearea unei legături între 
procesul european de integrare a romilor 
și semestrul european, care formulează 
recomandări specifice pentru fiecare țară 
în vederea consolidării procesului de 
integrare a romilor;

Or. en

Amendamentul 10
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să țină seama în mod cuvenit de 
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obiectivele legate de egalitatea de gen din 
cadrul programelor naționale de ocupare 
a forței de muncă, acordând o atenție 
deosebită femeilor care au în îngrijire 
persoane dependente în vârstă, mamelor 
singure și femeilor cu copii cu handicap;  
solicită, în plus, acordarea unei atenții 
cuvenite abandonului școlar timpuriu, 
având în vedere creșterea rapidă a 
numărului de copii care renunță la 
educație între vârstele de 10 și 16 ani, 
acest fapt reprezentând o pierdere 
evidentă de resurse pentru întreaga UE;

Or. it

Amendamentul 11
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei ca, în cadrul viitoarei 
analize anuale a creșterii pe care o va 
realiza, să ridice problema orientărilor 
politice specifice privind reducerea 
inegalităților de gen, printre care, în 
special, orientări privind eliminarea 
discrepanțelor de salarizare și de 
pensionare pe criterii de gen, privind 
creșterea participării femeilor la piața 
muncii și combaterea segregării de gen pe 
piața muncii;

5. solicită Comisiei ca, în cadrul viitoarei 
analize anuale a creșterii pe care o va 
realiza, să ridice problema orientărilor 
politice specifice privind reducerea 
inegalităților de gen, printre care, în 
special, orientări privind eliminarea 
discrepanțelor de salarizare și de 
pensionare pe criterii de gen, datorită 
cărora femeile se regăsesc adeseori sub 
nivelul de sărăcie mai târziu în viață,
privind creșterea participării femeilor la 
piața muncii și combaterea segregării de 
gen pe piața muncii, având în vedere 
faptul că viitoarea prosperitate economică 
a UE depinde în mod fundamental de 
capacitatea sa de a utiliza la maxim mâna 
sa de lucru;

Or. en

Amendamentul 12
Mojca Kleva Kekuš



AM\1001895RO.doc 9/10 PE516.918v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să includă în 
semestrul european combaterea șomajului 
în rândul tinerilor și a sărăciei, ca unul 
dintre sub-obiectivele Strategiei Europa 
2020;

Or. en

Amendamentul 13
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că doar o reformă 
structurală a politicilor macroeconomice 
ale Europei va asigura dezvoltarea 
durabilă și coeziunea socială, precum și 
consolidarea locurilor de muncă cu 
drepturi și a serviciilor publice și că, în 
absența acestor garanții, egalitatea de gen 
va rămâne doar o intenție bună, care nu 
se va materializa niciodată; consideră că 
politicile monetare și fiscale ale UE au 
avut consecințe negative asupra creșterii 
economice și asupra ocupării forței de 
muncă și reamintește faptul că politica 
monetară trebuie să contribuie la 
consolidarea redresării economice și a 
luptei contra șomajului;

Or. pt

Amendamentul 14
Mojca Kleva Kekuš

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

6a. subliniază importanța introducerii 
principiului egalității de gen în cadrul 
procesului bugetar pentru a analiza toate 
programele și politicile guvernamentale, 
efectele acestora asupra alocării 
resurselor și contribuția lor la egalitatea 
dintre femei și bărbați;

Or. en


