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Amendamentul 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Mariya Nedelcheva
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 5 și 6

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atenția s-a concentrat asupra
construcțiilor și industriei de automobile, 
domenii dominate de bărbați, în contrast 
cu sectoarele comerțului cu amănuntul, ale 
serviciilor și turismului care au fost 
afectate negativ într-o măsură egală; 
întrucât se impune urgent abordarea 
dimensiunii de gen a impactului crizei 
economice și sociale și a soluțiilor pentru 
această criză în cadrul planurilor de 
redresare naționale și europene;

B. întrucât primul val al crizei a lovit în 
principal sectorul financiar preponderent 
masculin, precum și industriile
construcțiilor și automobilelor, care astfel 
s-au impus în mai mare măsură atenției, 
iar al doilea val al crizei a afectat negativ 
într-o măsură egală sectoarele comerțului 
cu amănuntul, ale serviciilor și turismului
dominate în principal de femei; prin 
urmare, se impune abordarea dimensiunii 
de gen a impactului crizei economice și 
sociale și a soluțiilor pentru această criză în 
cadrul planurilor de redresare naționale și 
europene;

Or. en

Amendamentul 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, 
Chrysoula Paliadeli
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 14, 15 și 16

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât principalii specialiști în 
economie au subliniat că criza creditelor, 
care a determinat recesiunea, a fost în mod 
evident un dezastru provocat de om; 
întrucât răspunsurile la nivel statal și 
internațional - niciunul neținând seama de 
aspectele de gen - au fost, de asemenea, 

C. întrucât principalii specialiști în 
economie au subliniat că criza creditelor, 
care a determinat recesiunea, a fost în mod 
evident un dezastru provocat de om; 
întrucât răspunsurile la nivel statal și 
internațional - care nu au ținut seama  în 
suficientă măsură de aspectele de gen - au 
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decise în principal de către bărbați; întrucât 
este important ca femeile să fie integrate 
complet în procesul decizional din sfera 
politică, economică și financiară;

fost, de asemenea, decise în principal de 
către bărbați; întrucât este important ca 
femeile care, în general, dispun de 
calificări mai înalte decât bărbații, să fie 
integrate complet în procesul decizional 
din sfera politică, economică și financiară, 
precum și în acordurile dintre partenerii 
sociali,

Or. en

Amendamentul 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 30 și 31

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, conform Fundației europene 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață 
și muncă, femeile dedică de trei ori mai 
mult timp decât bărbații îngrijirii copiilor 
și membrilor de familie aflați în 
întreținere, precum și treburilor casnice, 
întrucât colaborarea în vederea 
îndeplinirii îndatoririlor casnice și de 
familie între bărbați și femei, nu în 
ultimul rând prin extinderea utilizării 
concediului parental și a concediului 
patern, constituie o condiție prealabilă 
pentru promovarea și realizarea egalității 
de gen; întrucât neincluderea perioadelor 
de concedii de maternitate și de instruire 
în calculul timpului de muncă global este 
discriminatorie și constituie un dezavantaj 
pentru femeile prezente pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 35 și 36

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, în special în condiții de 
recesiune economică, oamenii care deja 
riscă să ajungă în stare de sărăcie devin și 
mai vulnerabili; întrucât eforturile și 
soluțiile complete menite să eradicheze 
sărăcia, convenite de Consiliul European 
de la Lisabona din anul 2000, au devenit o 
chestiune de urgență; întrucât ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită protejării 
grupurilor care se confruntă cu dezavantaje 
multiple și să se asigure integrarea acestora 
în societate;

I. întrucât, în special în condiții de 
recesiune economică, oamenii care deja 
riscă să ajungă în stare de sărăcie, în 
majoritatea lor femei, devin și mai 
vulnerabili, în special lucrătoarele 
migrante și cele care aparțin unui grup 
minoritar, întrucât eforturile și soluțiile 
complete menite să eradicheze sărăcia, 
convenite de Consiliul European de la 
Lisabona din anul 2000, au devenit o 
chestiune de urgență; întrucât ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită protejării 
grupurilor care se confruntă cu dezavantaje 
multiple, în special romii, și să se asigure 
integrarea acestora în societate;

Or. en

Amendamentul 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 38, 40, 41 și 42

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât încadrarea cu normă întreagă în 
locuri de muncă de calitate este cea mai 
bună protecție împotriva sărăciei și a 
excluderii sociale; întrucât este esențial să 
se conceapă și să se pună în aplicare 
politici, inclusiv accesul la servicii de 
îngrijire convenabile și accesibile, care 
răspund nevoilor femeilor și, respectiv, 
bărbaților;

J. întrucât încadrarea cu normă întreagă și 
însoțită de drepturi sociale este o protecție 
împotriva sărăciei și a excluderii sociale, 
precum și o trambulină către 
independența financiară și psihologică;; 
întrucât prin soluționarea accesului 
universal la servicii publice de calitate 
este esențial să se conceapă și să se pună în 
aplicare politici care răspund nevoilor 
femeilor și, respectiv, bărbaților, inclusiv 
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accesul la servicii de îngrijire a copiilor, 
persoanelor în vârstă și a altor persoane 
dependente, convenabile, de calitate și 
accesibile;

Or. en

Amendamentul 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Chrysoula Paliadeli
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 47 și 48

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât studiile au demonstrat că 
violența împotriva femeilor ia amploare în 
momentul în care bărbații suferă în urma 
unor dislocări și deposedări din cauza 
crizei economice; întrucât stresul economic 
conduce adesea la un abuz mai frecvent, 
mai violent și mai periculos,

K. întrucât violența domestică, ale cărei 
victime sunt în principal femeile, este un 
fenomen răspândit în toate țările și în 
toate clasele sociale; întrucât studiile au 
demonstrat că violența împotriva femeilor 
ia amploare în momentul în care bărbații 
suferă în urma unor dislocări și deposedări 
din cauza crizei economice; întrucât stresul 
economic conduce adesea la un abuz mai 
frecvent, mai violent și mai periculos,
întrucât costurile asociate violenței 
domestice se ridică, în UE, la aproximativ 
16 milioane de euro pe an,

Or. en

Amendamentul 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 85 și 86

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. deplânge faptul că răspunsurile politice 9. constată cu regret faptul că răspunsurile 
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la criză, inclusiv pachetele de redresare, nu 
au recunoscut, nu au analizat și nu au 
rectificat impactul crizei din perspectiva 
genului; critică faptul că integrarea 
principiului egalității de gen în strategia 
post-Lisabona este în esență inexistentă; 
invită Consiliul, Comisia și statele membre 
să introducă un capitol consacrat egalității 
de gen în orientările privind ocuparea forței 
de muncă și cele macroeconomice și în 
Strategia UE 2020, și să introducă aspectul 
egalității de gen în stabilirea bugetului 
pentru toate politicile;

politice la criză, inclusiv pachetele de 
redresare, nu au recunoscut, nu au analizat 
și nu au rectificat impactul crizei din 
perspectiva genului; regretă faptul că 
integrarea principiului egalității de gen în 
strategia post-Lisabona este în esență
inexistentă; invită Consiliul, Comisia și 
statele membre să introducă un capitol 
consacrat egalității de gen cu obiective 
specifice în orientările privind ocuparea 
forței de muncă și cele macroeconomice și 
în Strategia UE 2020, și să introducă 
aspectul egalității de gen în stabilirea 
bugetului pentru toate politicile; 

Or. en

Amendamentul 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 100 și 101

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să dezvolte 
servicii de îngrijire convenabile, accesibile 
și de calitate pentru copii și alte persoane 
dependente, în conformitate cu obiectivele 
europene; subliniază faptul că ar trebui 
folosit pe deplin potențialul Fondurilor 
structurale și al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală pentru finanțarea 
unor servicii de calitate; îndeamnă Comisia 
să propună o directivă privind concediul de 
paternitate, concediul de adopție și 
concediul filial; 

14. invită statele membre să dezvolte 
servicii de îngrijire convenabile, accesibile 
și de calitate pentru copii și alte persoane 
dependente, în conformitate cu obiectivele 
europene, garantând că disponibilitatea 
acestor servicii este compatibilă cu orarele 
de lucru cu normă întreagă ale femeilor și 
bărbaților; îndeamnă Comisia și statele 
membre să folosească pe deplin potențialul 
Fondurilor structurale și al Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
să faciliteze accesul la finanțarea unor 
servicii de calitate; îndeamnă Comisia să 
propună o directivă privind concediul de 
paternitate, concediul de adopție și 
concediul filial;

Or. en
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Amendamentul 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 113, 114 și 115

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită instituțiilor europene și statelor 
membre să adopte măsuri eficiente, în 
special prin intermediul legislației, pentru a 
încuraja o participare echilibrată a femeilor 
și bărbaților în posturi de răspundere în 
cadrul întreprinderilor și în sfera politică; 
prin urmare, solicită obiective obligatorii 
pentru a se asigura reprezentarea egală a 
femeilor și bărbaților;

16. solicită instituțiilor europene și statelor 
membre, precum și autorităților regionale 
și locale, să adopte măsuri eficiente, în 
special prin intermediul legislației, pentru a 
încuraja o participare echilibrată a femeilor 
și bărbaților în posturi de răspundere în 
cadrul întreprinderilor și în sfera politică, 
inclusiv în consiliile de administrație și în 
instituțiile, administrațiile și organizațiile 
publice locale, regionale, naționale și 
europene, care trebuie să constituie un 
exemplu; prin urmare, solicită obiective 
obligatorii pentru a se asigura 
reprezentarea egală a femeilor și bărbaților; 

Or. en

Amendamentul 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Barbara Matera
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 130

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază faptul că „locurile de muncă 
ecologice” au potențialul de a deveni un 
segment cheie de creștere al viitoarei piețe 
europene a muncii, că, în prezent, peste 20 
de milioane de locuri de muncă din 
Uniunea Europeană se pot considera ca 
„ecologice” și că studiile recente arată că 

20. constată că, în lumina Strategiei UE 
2020, „economia verde” este esențială, 
subliniază faptul că „locurile de muncă 
ecologice” au potențialul de a deveni un 
segment cheie de creștere al viitoarei piețe 
europene a muncii, că, în prezent, peste 20 
de milioane de locuri de muncă din 
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doar locurile de muncă din sectorul 
energiei regenerabile au potențialul de a se 
dubla la 2,8 milioane până în 2020;

Uniunea Europeană se pot considera ca 
„ecologice” și că studiile recente arată că 
doar locurile de muncă din sectorul 
energiei regenerabile au potențialul de a se 
dubla la 2,8 milioane până în 2020;

Or. en

Amendamentul 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 142

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. încurajează Institutul european pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați să 
efectueze o analiză a impactului de gen al 
crizei economice și invită instituțiile 
europene, precum Fundația Europeană 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 
și de Muncă, să abordeze aspecte de gen în 
activitatea lor curentă;

24. încurajează Institutul european pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați să 
efectueze o analiză a efectelor crizei 
economice și financiare asupra egalității 
dintre bărbați și femei; consideră că 
această analiză a efectelor ar trebui 
efectuată pe baza unor indicatori preciși, 
care să țină seama de contextul specific al 
crizei și invită instituțiile europene, precum 
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă, să 
propună soluții la problemele legate de 
gen în activitatea lor curentă;

Or. en


