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Amendamentul 1
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât tranziția la o nouă economie 
nu ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru 
a restrânge diversele măsuri privind 
egalitatea, ci ar trebui considerată ca o 
ocazie unică pentru a crește participarea 
femeilor pe piața muncii din UE, deoarece 
aceasta este o condiție prealabilă pentru 
asigurarea unei creșteri sustenabile, 
utilizarea la maxim a potențialului de 
creare de locuri de muncă și întărirea 
competitivității,

(A) întrucât tranziția la o nouă economie 
nu ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru 
a restrânge diversele măsuri privind 
egalitatea, ci ar trebui considerată ca o 
ocazie unică pentru a crește participarea 
femeilor pe piața muncii din UE, deoarece 
aceasta este o condiție prealabilă pentru 
asigurarea unei creșteri sustenabile, 
utilizarea la maxim a potențialului de 
creare de locuri de muncă și întărirea 
competitivității, întrucât locurile de 
muncă din noua economie trebuie să ia în 
considerare stiluri de viață diferite și ar 
trebui să fie mai flexibile, astfel încât să 
permită participarea tuturor femeilor;

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât tranziția la o nouă economie nu 
ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru a 
restrânge diversele măsuri privind 
egalitatea, ci ar trebui considerată ca o 
ocazie unică pentru a crește participarea 
femeilor pe piața muncii din UE, deoarece 
aceasta este o condiție prealabilă pentru 
asigurarea unei creșteri sustenabile, 
utilizarea la maxim a potențialului de 
creare de locuri de muncă și întărirea 
competitivității, 

A. întrucât tranziția la o nouă economie nu 
ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru a 
restrânge diversele măsuri privind 
egalitatea, ci ar trebui considerată ca o 
ocazie unică pentru a crește participarea 
femeilor pe piața muncii din UE, deoarece 
aceasta este o condiție prealabilă pentru 
asigurarea unei creșteri sustenabile și 
satisfacerea cerințelor impuse de 
transformarea ecologică a unei societăți 
în curs de îmbătrânire;
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Or. en

Amendamentul 3
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât tranziția la o nouă economie nu 
ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru a 
restrânge diversele măsuri privind 
egalitatea, ci ar trebui considerată ca o 
ocazie unică pentru a crește participarea 
femeilor pe piața muncii din UE, deoarece 
aceasta este o condiție prealabilă pentru 
asigurarea unei creșteri sustenabile, 
utilizarea la maxim a potențialului de 
creare de locuri de muncă și întărirea 
competitivității,

A. întrucât tranziția la o nouă economie 
durabilă nu ar trebui să fie utilizată ca 
pretext pentru a restrânge diversele măsuri 
privind egalitatea, ci ar trebui considerată 
ca o ocazie unică pentru a crește 
participarea femeilor pe piața muncii din 
UE, deoarece aceasta este o condiție 
prealabilă pentru asigurarea unei creșteri 
sustenabile, utilizarea la maxim a 
potențialului de creare de locuri de muncă 
și întărirea competitivității,

Or. en

Amendamentul 4
Anna Záborská

Proiect de aviz
 Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât tranziția la o nouă economie 
durabilă nu ar trebui să fie utilizată ca 
pretext pentru a exclude de pe piața 
muncii lucrătorii cei mai vulnerabili și 
mai puțin calificați; întrucât, în 
consecință, trebuie evitat efectul unor 
practici de selectare a celor mai buni, ale 
căror prime victime ar fi lucrătorii cel mai 
puțin calificați;

Or. fr
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Amendamentul 5
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, conform unor studii recente, 
prezența femeilor la toate nivelurile de 
responsabilitate aduce un plus de valoare 
companiilor, mai ales în ceea ce privește 
performanța economică;

Or. fr

Amendamentul 6
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât numai 30% din numărul total 
de antreprenori sunt femei și doar puține 
femei sunt lucrătoare independente;

Or. en

Amendamentul 7
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât o nouă economie va lua 
naștere într-o societate în curs de 
îmbătrânire, cu o forță de muncă din ce în 
ce mai redusă, făcând astfel, necesară 
atragerea mai multor femei pentru a 
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presta activități remunerate, prin 
adaptarea organizării muncii și pregătirea 
angajatorilor din toate sectoarele, în 
vederea unei forțe de muncă mai diverse;

Or. en

Amendamentul 8
Anna Záborská

Proiect de aviz
 Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât politicile instituționale de azi 
care susțin o economie nouă, durabilă nu 
pot rezolva problemele economiei de 
piață; întrucât punctul de plecare al 
acțiunii ar trebui să se afle într-un 
parteneriat strâns între întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-urile), industrie și 
partenerii sociali; întrucât, așadar, IMM-
urile și industria ar trebui să urmărească 
o formă de dezvoltare adecvată, care să 
țină seama de necesitatea de a include toți 
lucrătorii de pe piața muncii, indiferent de 
statutul social sau competențele 
profesionale;

Or. fr

Amendamentul 9
Marc Tarabella

Proiect de aviz
 Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât femeile obțin cea mai mare 
parte a diplomelor universitare în UE și 
sunt majoritare la cursurile de afaceri, 
management și de drept, dar rămân 
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minoritare la nivelul pozițiilor de 
conducere din firme și organisme publice;

Or. fr

Amendamentul 10
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, mai ales datorită 
stereotipurilor sexiste care există în 
educație și în societate, femeile sunt 
subreprezentate în domenii care sunt 
considerate în mod greșit „masculine”, 
cum ar fi tehnologia informațiilor, 
inginerie, fizică și ocupații tehnice, cum 
ar fi mecanic și zidar;

Or. fr

Amendamentul 11
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că numai prin creșterea 
participării femeilor la piața muncii din 
Europa putem să utilizăm integral 
potențialul de creștere și cel al locurilor 
de muncă din noua economie, deoarece 
reducerea discrepanțelor dintre ratele de 
angajare ale bărbaților și femeilor a 
condus la jumătate din creșterea generală 
a ratei de angajare la nivelul Europei, 
precum și la un sfert din creșterea 
economică anuală, începând cu 1995;
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Amendamentul 12
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;

(1) subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; recunoaște că este 
nevoie să li se ofere femeilor posibilitatea 
de a alege tipul de muncă pe cere să-l 
presteze, dacă doresc să muncească;
solicită dezvoltarea unor politici pentru 
piața muncii la nivelul statelor membre, 
care să abordeze dimensiunea de gen, 
însoțite de programe care să abiliteze și să 
confere femeilor încredere, precum și 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;  reamintește că 
acest fapt poate fi realizat prin creșterea 
numărului de fete și femei care sunt 
școlarizate în domeniile dominate în mod 
normal de bărbați;

Or. en

Amendamentul 13
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
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este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;

durabilă este important, deoarece este mai 
probabil ca femeile să se regăsească într-o 
poziție nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale, considerând că 
economia verde ar trebui să constituie 
pentru femei o oportunitate de a-și crește 
participarea la piața locurilor de  muncă 
prin locuri de muncă mai bine plătite, cu 
calificare înaltă și mai satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 14
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale, dar și 
recunoașterea într-o manieră adecvată a 
valorii adăugate în termeni de PIB a 
muncii informale făcute de femei;

Or. fr
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Amendamentul 15
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;  în acest context, 
reamintește solicitarea sa de a stabili o 
cotă de cel puțin 40% de femei la nivelul 
consiliilor de administrație ale firmelor;

Or. en

Amendamentul 16
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
este important, deoarece este mai probabil 
ca femeile să se regăsească într-o poziție 
nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;

1. subliniază că accentul asupra egalității 
de gen în tranziția către o nouă economie 
durabilă este important, deoarece este mai 
probabil ca femeile să se regăsească într-o 
poziție nesigură pe piața muncii din cauza 
condițiilor precare de încadrare în muncă și 
a unei diferențe salariale constante bazată 
pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor 
politici pentru piața muncii care să 
abordeze dimensiunea de gen, însoțite de 
programe cu rolul de a recruta femei în 
profesii netradiționale;
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Or. en

Amendamentul 17
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, ținând seama de faptul 
că segregarea de gen în angajarea forței 
de muncă, unde valoarea locurilor de 
muncă și câștigurile pe care le aduc 
variază în funcție de caracterul 
predominant masculin sau feminin al 
ocupațiilor, reprezintă o sursă majoră de 
inegalități, locurile de muncă verzi pot 
constitui un mecanism în vederea unei 
mai bune remunerări a muncii femeilor, 
astfel încât să asigure câștiguri sociale 
pentru lucrătoare și constituind, de 
asemenea, o modalitate de abordare a 
echilibrului de gen și a discrepanțelor de 
remunerare între genuri; 

Or. en

Amendamentul 18
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o inițiativă la nivelul UE care 
să sensibilizeze angajatorii, mai ales cei 
din sectoarele dominate în mod tradițional 
de bărbați, în legătură cu necesitatea și 
beneficiile unei forțe de muncă mai 
diversă într-o societate în curs de 
îmbătrânire și care să le ofere 
instrumente care să-i pregătească pentru 
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mai multă diversitate;

Or. en

Amendamentul 19
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. 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 pot fi 
considerate „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; invită Consiliul, Comisia și 
statele membre să se asigure că femeile 
vor beneficia de acestea în mod egal;

Or. en

Amendamentul 20
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază faptul că investiția în 
infrastructura socială reprezintă o ocazie 
de modernizare a Europei și de 
promovare a egalității și poate fi 
considerată ca o strategie paralelă pentru 
investițiile în tehnologiile verzi care 
modernizează infrastructura fizică; prin 
urmare, consideră că egalitatea de gen ar 
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trebui să fie o prioritate politică și un 
instrument esențial;

Or. en

Amendamentul 21
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, având în vedere faptul că 
doar 30% din toți întreprinzătorii sunt 
femei și că puține femei sunt lucrătoare 
independente, ar trebui eliminate 
obstacolele care le împiedică în prezent să 
devină întreprinzători, deoarece aceștia 
joacă un rol esențial pentru productivitate 
și creștere în cadrul unei economii 
sustenabile;

2. subliniază că ar trebui eliminate 
obstacolele care le împiedică în prezent să 
devină întreprinzători, deoarece aceștia 
joacă un rol esențial pentru productivitate 
și creștere în cadrul unei economii 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 22
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să adopte o serie 
de măsuri concrete, mai ales de natură 
legislativă,  în vederea promovării unei 
prezențe echilibrate femeilor și a 
bărbaților în pozițiile de conducere din 
cadrul firmelor și a organismelor politice;
salută decizia guvernului norvegian de a 
impune un prag minim de reprezentare de 
40% pentru fiecare gen, la nivelul 
consiliilor directoare atât din companiile 
private, cât și din cele publice; 
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Or. fr

Amendamentul 23
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 
sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon;

3. subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile prin combaterea stereotipurilor 
sexiste, și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 
sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon,  precum și în toate celelalte 
sectoare considerate în mod greșit 
„masculine”, în care femeile sunt 
subreprezentate;

Or. en

Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 

3. subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor la 
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sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon;

nivelul locurilor de muncă verzi, ținând 
seama că o excludere voluntară masivă a 
femeilor din domeniile științifice și 
tehnologice ar conduce la o 
obstrucționare a creșterii și 
sustenabilității Europei și ar plasa multe 
tinere femei talentate și calificate într-o 
poziție periferică în ceea ce privește 
angajarea și siguranța economică; 

Or. en

Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 
sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon;

(3) subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 
sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon; recunoaște faptul că este mai 
puțin probabil ca femeile, odată ce au 
părăsit sistemul formal de educație, să 
mai revină în educația post universitară;

Or. en

Amendamentul 26
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 
sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon;

3. subliniază că este esențial să se depună 
eforturi bine orientate pentru a asigura 
accesul femeilor la educație la toate 
nivelurile și pentru a le oferi formare 
profesională continuă de-a lungul vieții, în 
vederea eliminării segregării de gen de pe 
piața muncii; solicită asigurarea unei 
instruiri adecvate pentru a preveni gradul 
redus de reprezentare a lucrătoarelor în 
sectoarele economice cu emisii reduse de 
carbon, precum și în sectoarele care 
economisesc energia  și care protejează 
mediul;

Or. it

Amendamentul 27
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să formuleze 
politici care oferă oportunități egale de 
angajare și să adopte practici de muncă 
favorabile familiei, acestea constituind 
necesități în vederea unei creșteri durabile 
atât în termeni economici, cât și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 28
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită adoptarea unei inițiative la 
nivelul UE de atragere a fetelor în
profesiile MINT (matematică, 
informatică, științe naturale și tehnologie) 
și care să combată stereotipurile ce mai 
domină încă aceste profesii; subliniază că 
media și educația au un rol esențial în 
combaterea acestor stereotipuri;

Or. en

Amendamentul 29
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, în contextul instruirii 
tehnice și a uceniciilor, ar trebui să se țină 
seama mai mult de necesitățile femeilor, 
inclusiv prin asigurarea unor programe și 
amplasamente potrivite pentru rolul 
acestora în familie și a unei formări 
corespunzătoare nivelului lor de 
calificare; invită UE și statele membre să 
asigure opțiuni flexibile, de înaltă calitate, 
pentru îngrijirea copiilor;

4. subliniază că,  pentru a asigura 
participarea femeilor la învățământul 
profesional și la educația continuă, ar 
trebui să se țină seama mai mult de 
posibilitatea bărbaților și a femeilor de a-
și îndeplini rolurile în familie și obligațiile 
de îngrijire; invită UE și statele membre să 
asigure opțiuni flexibile, de înaltă calitate, 
pentru îngrijirea copiilor;

Or. en

Amendamentul 30
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, în contextul instruirii 4. subliniază că, în contextul instruirii 
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tehnice și a uceniciilor, ar trebui să se țină 
seama mai mult de necesitățile femeilor, 
inclusiv prin asigurarea unor programe și 
amplasamente potrivite pentru rolul 
acestora în familie și a unei formări 
corespunzătoare nivelului lor de calificare; 
invită UE și statele membre să asigure 
opțiuni flexibile, de înaltă calitate, pentru 
îngrijirea copiilor;

tehnice și a uceniciilor, ar trebui să se țină 
seama mai mult de necesitățile femeilor, 
inclusiv prin asigurarea unor programe și 
amplasamente potrivite pentru rolul 
acestora în familie și a unei formări 
corespunzătoare nivelului lor de calificare; 
invită UE și statele membre să asigure 
opțiuni accesibile, flexibile, de înaltă 
calitate, pentru îngrijirea copiilor;

Or. en

Amendamentul 31
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că tinerele femei, pe 
parcursul tranziției de la școală la un loc 
de muncă, ar trebui orientate către 
unceniciile în care sunt subreprezentate, 
acest fapt urmând a fi promovat prin 
intermediul unei planificări comune a 
școlilor, universităților, agențiilor și /sau 
firmelor care fac cursuri de formare 
profesională,astfel încât acestea să capete 
aptitudini și competențe specifice, și la 
nivel avansat sau de specialist, prin 
experiența în muncă, lucrând mai 
degrabă constant, decât sporadic și cu 
sentimentul împlinirii;

Or. it

Amendamentul 32
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și statele membre să acorde 
mai multă prioritate locurilor de muncă 
ecologice pentru femei în cadrul 
programelor Fondului Social European 
(FSE), ținând seama de faptul că FSE 
finanțează programe de formare în domenii 
precum energia regenerabilă și 
ecoturismul; subliniază faptul că este 
nevoie de mai multe eforturi pentru a crește 
rata de participare a femeilor în proiectele 
susținute prin FSE, care este în prezent mai 
mică de 10%;

5. invită UE și statele membre să acorde 
mai multă prioritate locurilor de muncă 
ecologice pentru femei în cadrul 
programelor Fondului Social European 
(FSE), ținând seama de faptul că FSE 
finanțează programe de formare în domenii 
precum energia regenerabilă și 
ecoturismul; subliniază faptul că este 
nevoie de mai multe eforturi pentru a crește 
rata de participare a femeilor în proiectele 
susținute prin FSE, care este în prezent mai 
mică de 10%; solicită integrarea 
dimensiunii de gen în bugetul FSE, 
precum și în cel al planurilor de redresare 
și al programelor de ajustare structurală, 
pentru a se asigura că astfel de programe 
atrag și integrează, în egală măsură, și 
femeile; 

Or. en

Amendamentul 33
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și statele membre să acorde 
mai multă prioritate locurilor de muncă 
ecologice pentru femei în cadrul 
programelor Fondului Social European 
(FSE), ținând seama de faptul că FSE 
finanțează programe de formare în domenii 
precum energia regenerabilă și 
ecoturismul; subliniază faptul că este 
nevoie de mai multe eforturi pentru a crește 
rata de participare a femeilor în proiectele 
susținute prin FSE, care este în prezent mai 
mică de 10%;

5. invită UE și statele membre să acorde 
mai multă prioritate locurilor de muncă 
ecologice pentru femei în cadrul 
programelor Fondului Social European 
(FSE), ținând seama de faptul că FSE 
finanțează programe de formare în domenii 
precum energia regenerabilă și 
ecoturismul; subliniază faptul că este 
nevoie de mai multe eforturi pentru a crește 
rata de participare a femeilor în proiectele 
susținute prin FSE, care este în prezent mai 
mică de 10%,  prin reintroducerea unei 
rezerve destinate femeilor care au fost 
incluse în perioadele de programare 
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anterioară;

Or. it

Amendamentul 34
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. felicită Comisia pentru comunicarea 
sa „Dincolo de PIB- măsurarea 
progreselor într-o lume în 
schimbare”(COM (2009)433 final), 
completată de un plan de acțiune;
sugerează acordarea unei atenții speciale 
valorii adăugate oferite de angajamentul 
în sprijinul solidarității între generații și a 
îngrijirii persoanelor dependente –
indiferent de vârsta lor sau de statutul de 
dependență – care este făcută în cea mai 
mare parte de femei; 

Or. fr

Amendamentul 35
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că eforturile instituționale 
de creare de locuri de muncă într-o 
economie nouă, durabilă trebuie să țină 
seama și de întărirea competențelor 
profesionale ale celor mai săraci 
lucrători, care reprezintă, de asemenea, o 
forță dinamică pe piața locurilor de 
muncă;
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Or. fr

Amendamentul 36
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisa să acorde o atenție 
specială  celor mai săraci cetățeni, mai 
ales femeilor care trăiesc în condiții de 
sărăcie extremă și a căror integrare pe 
piața muncii necesită măsuri adiacente 
specifice;

Or. fr

Amendamentul 37
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. salută contribuția oferită de asociațiile 
organizate ale societății civile care, după 
exemplul Mișcării ATD lumea a patra, se 
implică pe termen lung în acțiuni pentru 
lucrătorii care activează în condiții de 
muncă precare, pentru a-i ajuta să se 
integreze în piața locurilor de muncă într-
o economie nouă, durabilă; 

Or. fr

Amendamentul 38
Anna Záborská

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

5e. invită instituțiile UE să ia în 
considerație rezultatele diferitelor studii 
referitoare la recunoașterea valorii 
adăugate a muncii informale pentru o 
economie nouă, durabilă, prezentată, 
printre alții de: Mișcarea mondială a 
mamelor (MMM), Federația asociațiilor 
familiilor catolice din Europa (FSFCE), 
Confederația organizațiilor familiale din 
Uniunea Europeană (COFACE), 
Platforma familiei, Mișcarea ATD lumea 
a patra, Eurocarers etc.;  

Or. fr

Amendamentul 39
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. invită instituțiile UE și cele naționale 
ca, alături de companiile și partenerii 
sociali, să acorde o atenție deosebită 
integrării femeilor din minoritățile 
marginalizate, cum ar fi femeile rrome;

Or. fr

Amendamentul 40
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 5g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. invită instituțiile UE și  pe cele 
naționale să abordeze chestiuni 
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referitoare la noua economie durabilă, 
prin intermediul anilor tematici europeni, 
cum ar fi Anul european al luptei 
împotriva sărăciei și a excluderii sociale 
(2010), Anul european al voluntariatului 
(2011) și propunerea de An european al 
îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații (2012), pentru a sublinia 
impactul consolidării diferitelor politici 
sectoriale;

Or. fr

Amendamentul 41
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crește 
participarea femeilor la sindicatele din 
sectoarele netradiționale de ocupare a 
locurilor de muncă, deoarece protecția 
drepturilor femeilor este esențială dacă se 
dorește ca locurile de muncă din noua 
economie să fie sustenabile din punct de 
vedere social.

6. subliniază necesitatea de a crește 
participarea femeilor la sindicatele din 
sectoarele netradiționale de ocupare a 
locurilor de muncă, deoarece protecția 
drepturilor femeilor, cum ar fi dreptul la 
plată egală, la concediu de maternitate, 
program de lucru echitabil și mediu de 
lucru nedscriminatoriu, este decisivă dacă 
se dorește ca locurile de muncă din noua 
economie să fie sustenabile din punct de 
vedere social;

Or. en

Amendamentul 42
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crește 6. subliniază necesitatea de a proteja
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participarea femeilor la sindicatele din 
sectoarele netradiționale de ocupare a 
locurilor de muncă, deoarece protecția 
drepturilor femeilor este esențială dacă se 
dorește ca locurile de muncă din noua 
economie să fie sustenabile din punct de 
vedere social.

drepturile femeilor în noua economie 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 43
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

(6) subliniază necesitatea de a crește 
participarea femeilor la sindicatele din 
sectoarele netradiționale de ocupare a 
locurilor de muncă, deoarece protecția 
drepturilor femeilor este esențială dacă se 
dorește ca locurile de muncă din noua 
economie să fie sustenabile din punct de 
vedere social;

(6) subliniază necesitatea de a crește 
participarea femeilor la sindicatele din 
sectoarele netradiționale de ocupare a 
locurilor de muncă, deoarece protecția 
drepturilor femeilor este esențială și acest 
lucru se poate realiza numai cu sprijinul 
bărbaților;

Or. en

Amendamentul 44
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să oblige 
companiile publice și private să formuleze 
planuri de promovare a egalității de gen, 
precum și un sistem de raportare a 
progreselor realizate;

Or. en
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