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Amendamentul 1
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul A 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât, în conformitate cu Decizia 
1098/2008/CE menţionată anterior, 
activităţile din cadrul Anului european de 
combatere a sărăciei şi a excluderii sociale 
ar trebui să ţină seama de diferitele riscuri 
şi dimensiuni ale sărăciei şi excluderii 
sociale care afectează femeile şi bărbaţii; 
întrucât 79 de milioane de europeni trăiesc 
sub pragul sărăciei iar 17% din populaţia 
feminină totală a celor 27 de state este 
clasificată ca săracă,

A. întrucât, în conformitate cu Decizia 
1098/2008/CE menţionată anterior, 
activităţile din cadrul Anului european de 
combatere a sărăciei şi a excluderii sociale 
ar trebui să ţină seama de diferitele riscuri 
şi dimensiuni ale sărăciei şi excluderii 
sociale care afectează femeile şi bărbaţii; 
întrucât 79 de milioane de europeni trăiesc 
sub pragul sărăciei iar 17% din populaţia 
feminină totală a celor 27 de state este 
clasificată ca săracă; întrucât, în plus, 
numărul femeilor care trăiesc în sărăcie a 
crescut, în ultimii zece ani, în mod 
disproporţionat faţă de cel al bărbaţilor;

Or. es

Amendamentul 2
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât Uniunea Europeană se 
confruntă cu o criză economică, financiară 
şi socială majoră care afectează femeile de 
pe piaţa muncii şi în cadrul vieţii lor 
private, îndeosebi femeile ameninţate de 
sărăcie;

B. întrucât Uniunea Europeană se 
confruntă cu cea mai gravă criză
financiară şi economică de la Marea 
Recesiune din anii treizeci, criză ce 
ameninţă să devină o criză socială, şi care, 
inter alia, afectează femeile de pe piaţa 
muncii şi în cadrul vieţii lor private, 
îndeosebi femeile ameninţate de sărăcie;

Or. de
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Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât Uniunea Europeană se 
confruntă cu o criză economică, financiară 
şi socială majoră care afectează femeile de 
pe piaţa muncii şi în cadrul vieţii lor 
private, îndeosebi femeile ameninţate de 
sărăcie;

B. întrucât Uniunea Europeană se 
confruntă cu o criză economică, financiară 
şi socială majoră care afectează în mod 
special femeile de pe piaţa muncii şi în 
cadrul vieţii lor private, deoarece există o 
mai mare probabilitate ca acestea să aibă 
locuri de muncă nesigure, să fie expuse 
şomajului şi să nu beneficieze de 
asigurări sociale; întrucât, în plus, în 
perioadele de recesiune economică, 
persoanele ameninţate deja de sărăcie, a 
căror majoritate o constituie femeile, 
devin şi mai vulnerabile, în special 
grupurile care se confruntă deja cu 
numeroase dezavantaje;

Or. es

Amendamentul 4
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât Uniunea Europeană se 
confruntă cu o criză economică, financiară 
şi socială majoră care afectează femeile de 
pe piaţa muncii şi în cadrul vieţii lor 
private, îndeosebi femeile ameninţate de 
sărăcie;

B. întrucât Uniunea Europeană se 
confruntă cu o criză economică, financiară 
şi socială majoră care afectează familiile
de pe piaţa muncii şi în cadrul vieţii lor 
private;

Or. en
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Amendamentul 5
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât măsurile de austeritate aflate 
în curs de implementare la nivelul UE vor 
afecta în mod special femeile, care 
domină sectorul public atât în calitate de 
angajate, cât şi în cea de beneficiare ale 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 6
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât femeile sunt în mod 
tradiţional mai expuse riscului de a 
deveni sărace şi pensiilor reduse, în 
special femeile peste 65 de ani, care 
deseori primesc pensii ce abia depăşesc 
nivelul minim de subzistenţă;

Or. es

Amendamentul 7
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât combaterea sărăciei constituie 
unul din cele cinici obiective măsurabile 
propuse pentru EU 2020; întrucât 
Orientarea integrată nr. 10 din cadrul 

C. întrucât combaterea sărăciei constituie 
unul din cele cinici obiective măsurabile 
propuse pentru EU 2020; întrucât 
Orientarea integrată nr. 10 din cadrul 
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Strategiei Europa 2020 (Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei) 
încurajează adoptarea de politici naţionale 
de protejare a femeilor faţă de riscul 
excluderii , asigurând siguranţa venitului 
pentru familiile monoparentale şi femeile 
în vârstă;

Strategiei Europa 2020 (Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei) 
încurajează adoptarea de politici naţionale 
de protejare a femeilor, în special, faţă de 
riscul sărăciei, asigurând siguranţa 
venitului pentru familiile monoparentale şi 
femeile în vârstă;

Or. de

Amendamentul 8
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât combaterea sărăciei constituie 
unul din cele cinici obiective măsurabile 
propuse pentru EU 2020; întrucât 
Orientarea integrată nr. 10 din cadrul 
Strategiei Europa 2020 (Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei) 
încurajează adoptarea de politici naţionale 
de protejare a femeilor faţă de riscul 
excluderii , asigurând siguranţa venitului 
pentru familiile monoparentale şi femeile 
în vârstă;

C. întrucât combaterea sărăciei constituie 
unul din cele cinici obiective măsurabile 
propuse pentru EU 2020; întrucât 
Orientarea integrată nr. 10 din cadrul 
Strategiei Europa 2020 (Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei) 
încurajează adoptarea de politici naţionale 
de protejare a femeilor şi bărbaţilor faţă de 
riscul excluderii , asigurând siguranţa 
venitului pentru familiile monoparentale şi 
persoanele vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 9
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât femeile sunt în mod 
tradiţional mai expuse riscului de a 
deveni sărace, în special mamele singure 
şi femeile peste 65 de ani, care deseori 
primesc pensii care abia depăşesc nivelul 
minim de subzistenţă, din motive diverse, 
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precum faptul că au întrerupt sau au 
încetat activitatea profesională pentru a-şi 
asuma responsabilităţi de familie sau 
faptul că au muncit în întreprinderea 
soţului, în special în sectorul agriculturii 
şi cel de afaceri, fără remunerare şi fără 
afiliere la sistemul de securitate socială;
întrucât majoritatea politicilor au drept 
obiectiv sprijinirea familiilor cu copii, 
având în vedere faptul că până la 35% 
dintre gospodării sunt compuse dintr-o 
singură persoană, care în majoritatea 
cazurilor este o femeie;

Or. en

Amendamentul 10
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât egalitatea de gen reprezintă 
un instrument de combatere a sărăciei în 
rândul femeilor, deoarece are un impact 
pozitiv asupra productivităţii şi creşterii 
economice şi determină o participare 
sporită a femeilor pe piaţa muncii, care, la 
rândul ei, produce multe beneficii sociale 
şi economice;

Or. es

Amendamentul 11
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât, printre grupurile ameninţate 
de sărăcie, se numără părinţii care îşi 
cresc copiii mici în lipsa unui partener, 
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majoritatea covârşitoare a acestora 
constituind-o mamele singure;

Or. cs

Amendamentul 12
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât rata de angajare a femeilor pe 
piaţa muncii este în medie de 59,1%; 
întrucât, începând cu 2000, s-au menţinut 
diferenţe medii de salarizare între femei şi 
bărbaţi semnificative (variind între 14% şi 
17,4%), iar segregarea de gen de pe piaţa 
muncii are consecinţe directe asupra 
femeilor;

D. întrucât rata de angajare a femeilor pe 
piaţa muncii este în medie de 59,1%; 
întrucât, începând cu 2000, s-au menţinut 
neschimbate diferenţele medii de 
salarizare între femei şi bărbaţi (variind 
între 14% şi 18%), iar segregarea de gen de 
pe piaţa muncii are consecinţe directe 
asupra femeilor;

Or. de

Amendamentul 13
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât rata de angajare a femeilor pe 
piaţa muncii este în medie de 59,1%; 
întrucât, începând cu 2000, s-au menţinut 
diferenţe medii de salarizare între femei şi 
bărbaţi semnificative (variind între 14% şi
17,4%), iar segregarea de gen de pe piaţa 
muncii are consecinţe directe asupra 
femeilor;

D. întrucât rata de angajare a femeilor pe 
piaţa muncii este în medie de 59,1%; 
întrucât, începând cu 2000, s-au menţinut 
diferenţe medii de salarizare între femei şi 
bărbaţi semnificative (18% în cadrul UE 
în ansamblul său şi până la peste 30% în 
unele state membre în 2010), iar 
segregarea de gen de pe piaţa muncii are 
consecinţe directe asupra femeilor;

Or. en
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Amendamentul 14
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât în 16 state membre riscul 
sărăciei extreme în rândul femeilor 
depăşeşte cu mult riscul sărăciei extreme 
în rândul bărbaţilor;

Or. en

Amendamentul 15
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât efectul diferenţelor de 
salarizare între bărbaţi şi femei asupra 
câştigurilor realizate pe tot parcursul 
vieţii indică faptul că femeile vor avea 
pensii mai mici şi întrucât, ca o 
consecinţă a acestui lucru, femeile sunt 
mai afectate decât bărbaţii de sărăcia 
persistentă şi extremă: 22% dintre femeile 
în vârstă de 65 de ani şi mai mult sunt 
ameninţate de riscul de a deveni sărace, 
în comparaţie cu 16% dintre bărbaţii de 
aceeaşi vârstă;

Or. en

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât ocuparea forţei de muncă cu 
normă întreagă, de înaltă calitate şi 
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însoţită de drepturi reprezintă o garanţie 
împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, 
precum şi una dintre condiţiile aferente 
independenţei financiare şi psihologice;

Or. es

Amendamentul 17
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Db (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Db. întrucât ocuparea forţei de muncă nu 
constituie în sine o protecţie adecvată 
împotriva sărăciei extreme; întrucât, în 
principal datorită segregării ocupaţionale, 
numărul femeilor care ocupă locuri de 
muncă slab remunerate este mai mare 
decât cel al bărbaţilor, în vreme ce, de 
multe ori, ajutoarele sociale nu oferă nici 
ele o protecţie împotriva sărăciei extreme;

Or. en

Amendamentul 18
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Dc (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Dc. întrucât, cu cât este mai lungă 
perioada trăită în sărăcie cu un salariu 
deosebit de mic, cu atât este mai mare 
riscul de a ajunge într-o situaţie 
caracterizată de privaţiuni economice 
permanente şi de excluziune socială;
întrucât, aşadar, măsurile de combatere a 
sărăciei nu ar trebui să aibă drept unic 
obiectiv sprijinirea celor care se află deja 
într-o stare de sărăcie economică 
extremă, ci ar trebui, de asemenea, să 
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încerce să prevină în mod rapid şi să 
elimine factorii care sunt la originea stării 
de sărăcie economică şi socială extremă 
în care au ajuns unii cetăţeni şi, în 
special, unele femei;

Or. en

Amendamentul 19
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât există diferenţe considerabile de 
vârstă şi de gen la nivelul perioadelor de 
timp afectate muncii neplătite şi al 
implicării zilnice în activităţile de îngrijire 
şi cele casnice; întrucât mai ales femeile 
sunt cele care prestează cele mai multe 
activităţi neremunerate;

E. întrucât există diferenţe considerabile de 
vârstă şi de gen la nivelul perioadelor de 
timp afectate muncii neplătite şi al 
implicării zilnice în activităţile de îngrijire 
şi cele casnice; întrucât mai ales femeile 
sunt cele care prestează cele mai multe 
activităţi neremunerate, în calitatea 
acestora de persoane casnice, mame şi 
soţii;

Or. en

Amendamentul 20
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât există diferenţe considerabile de 
vârstă şi de gen la nivelul perioadelor de 
timp afectate muncii neplătite şi al 
implicării zilnice în activităţile de îngrijire 
şi cele casnice; întrucât mai ales femeile 
sunt cele care prestează cele mai multe 
activităţi neremunerate;

E. întrucât există diferenţe considerabile de 
vârstă şi de gen la nivelul perioadelor de 
timp afectate muncii neplătite şi al 
implicării zilnice în activităţile de îngrijire; 
întrucât mai ales femeile sunt cele care 
prestează cele mai multe activităţi 
neremunerate;

Or. en
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Amendamentul 21
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât accesul la serviciile de sprijin, 
cum ar fi facilităţile de îngrijire a copiilor, 
cele pentru îngrijirea persoanelor în vârstă 
şi a altor persoane dependente, este 
important din perspectiva participării egale 
la piaţa muncii a femeilor şi bărbaţilor, 
fiind un mijloc de prevenire şi reducere a 
sărăciei;

F. întrucât accesul la serviciile de sprijin, 
cum ar fi facilităţile de îngrijire a copiilor, 
cele pentru îngrijirea persoanelor în vârstă 
şi a altor persoane dependente, este 
important din perspectiva participării egale 
la piaţa muncii a femeilor şi bărbaţilor;

Or. de

Amendamentul 22
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât accesul la serviciile de sprijin, 
cum ar fi facilităţile de îngrijire a copiilor, 
cele pentru îngrijirea persoanelor în vârstă 
şi a altor persoane dependente, este 
important din perspectiva participării egale 
la piaţa muncii a femeilor şi bărbaţilor, 
fiind un mijloc de prevenire şi reducere a 
sărăciei;

F. întrucât accesul universal la serviciile de 
sprijin, cum ar fi facilităţile de îngrijire a 
copiilor, cele pentru îngrijirea persoanelor 
în vârstă şi a altor persoane dependente, 
este important din perspectiva participării 
egale la piaţa muncii a femeilor şi 
bărbaţilor, fiind un mijloc de prevenire şi 
reducere a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 23
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât accesul la serviciile de sprijin, 
cum ar fi facilităţile de îngrijire a copiilor, 
cele pentru îngrijirea persoanelor în vârstă 
şi a altor persoane dependente, este 
important din perspectiva participării egale 
la piaţa muncii a femeilor şi bărbaţilor, 
fiind un mijloc de prevenire şi reducere a 
sărăciei;

F. întrucât accesul la serviciile de sprijin de 
înaltă calitate şi la preţuri rezonabile, cum 
ar fi facilităţile de îngrijire a copiilor, cele 
pentru îngrijirea persoanelor în vârstă şi a 
altor persoane dependente, este important 
din perspectiva participării egale la piaţa 
muncii a femeilor şi bărbaţilor, fiind un 
mijloc de prevenire şi reducere a sărăciei;

Or. es

Amendamentul 24
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Fa. întrucât persoanele în vârstă se 
confruntă în mai mare măsură cu riscul 
de a deveni sărace decât populaţia în 
ansamblul său, ajungând la o rată de 
aproximativ 19% din persoanele în vârstă 
de 65 de ani şi mai mult în 2008 în UE 27, 
în timp ce în 2005 cifra era de 19%, iar în 
2000 era de 17%, şi întrucât femeile în 
vârstă de peste 65 de ani se confruntă cu
un risc ridicat de sărăcie (rata de risc al 
sărăciei este de 22%, adică cu 5 puncte 
mai ridicată decât pentru bărbaţi);

Or. en

Amendamentul 25
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Fa. întrucât, spre deosebire de bărbaţi, 
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graviditatea afectează în mare măsură 
activitatea profesională şi oportunităţile 
educaţionale ale femeilor, spre exemplu, 
atunci când sarcinile neplanificate le 
obligă pe femei să îşi abandoneze în mod 
prematur educaţia;

Or. en

Amendamentul 26
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât femeile, mai ales cele din 
zonele rurale, participă la economia 
informală, nefiind înregistrate pe piaţa 
oficială a muncii sau având contracte de 
muncă pe termen scurt, fapt care generează 
probleme specifice în ceea ce priveşte 
drepturile sociale ale femeilor, inclusiv 
dreptul pe perioada sarcinii, concediului de 
maternitate şi a alăptării, dobândirea de 
drepturi de pensie şi accesul la asigurările 
sociale;

G. întrucât femeile, mai ales cele din 
zonele rurale, participă mai des la 
economia informală decât bărbaţii, nefiind 
înregistrate pe piaţa oficială a muncii sau 
având contracte de muncă pe termen scurt, 
fapt care generează probleme specifice în 
ceea ce priveşte drepturile sociale ale 
femeilor, inclusiv dreptul pe perioada 
sarcinii, concediului de maternitate şi a 
alăptării, dobândirea de drepturi de pensie 
şi accesul la asigurările sociale;

Or. de

Amendamentul 27
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât femeile, mai ales cele din 
zonele rurale, participă la economia 
informală, nefiind înregistrate pe piaţa 
oficială a muncii sau având contracte de 
muncă pe termen scurt, fapt care generează 
probleme specifice în ceea ce priveşte 
drepturile sociale ale femeilor, inclusiv 

G. întrucât femeile, mai ales cele din 
zonele rurale, participă la economia 
informală, nefiind înregistrate pe piaţa 
oficială a muncii sau având contracte de 
muncă pe termen scurt, fapt care generează 
probleme specifice pentru femei;
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dreptul pe perioada sarcinii, concediului 
de maternitate şi a alăptării, dobândirea 
de drepturi de pensie şi accesul la 
asigurările sociale;

Or. en

Amendamentul 28
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât femeile în vârstă se află 
într-o poziţie extrem de precară atunci 
când dreptul lor la un venit provenit din 
pensie decurge din statutul marital 
(pensie de soţie sau de urmaş), acestea 
beneficiind rareori de propriile drepturi 
adecvate de pensie datorită întreruperilor 
din carieră, diferenţelor de salarizare şi 
altor factori;

Or. en

Amendamentul 29
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât violenţa de gen constituie, de 
asemenea, un obstacol major în calea 
egalităţii de gen şi este strâns legată de 
riscul sărăcirii; întrucât traficul de fiinţe 
umane reprezintă o formă modernă de 
sclavie care afectează într-o mare măsură 
femeile şi fetele şi constituie un factor 
major care contribuie la sărăcie;

H. întrucât violenţa de gen constituie o 
problemă pentru egalitatea de gen şi este 
strâns legată de o situaţie specială în ceea 
ce priveşte veniturile; întrucât traficul de 
fiinţe umane reprezintă o formă modernă 
de sclavie care afectează într-o mare 
măsură în primul rând femeile şi fetele şi 
este, de asemenea, legată de situaţia 
specială în ceea ce priveşte veniturile;

Or. de
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Amendamentul 30
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât violenţa de gen constituie, de 
asemenea, un obstacol major în calea 
egalităţii de gen şi este strâns legată de 
riscul sărăcirii; întrucât traficul de fiinţe 
umane reprezintă o formă modernă de 
sclavie care afectează într-o mare măsură 
femeile şi fetele şi constituie un factor 
major care contribuie la sărăcie;

H. întrucât sărăcia este un factor asociat 
cu un risc sporit de violenţă de gen, care 
constituie un obstacol major în calea 
egalităţii de gen; întrucât, dat fiind faptul 
că violenţa domestică are deseori drept 
consecinţă pierderea locului de muncă, o 
sănătate precară şi lipsa de adăpost, 
aceasta poate, de asemenea, să determine 
intrarea femeilor într-un ciclu de sărăcie; 
întrucât, în plus, traficul de fiinţe umane 
reprezintă o formă modernă de sclavie care 
afectează într-o mare măsură femeile şi 
fetele şi constituie un factor major care este 
determinat de, şi contribuie la sărăcie;

Or. en

Amendamentul 31
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât violenţa împotriva femeilor 
reprezintă, în toate formele sale, una 
dintre cele mai răspândite încălcări ale 
drepturilor omului, care nu cunoaşte 
limite geografice, economice sau sociale;
întrucât aceasta reprezintă o problemă 
gravă în Uniune, unde aproximativ 20-
25% dintre femei, în cursul vieţii lor de 
adult, sunt supuse violenţelor fizice, iar 
peste 10% sunt victime ale violenţelor 
sexuale;
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Or. en

Amendamentul 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné,

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât femeile cu dizabilităţi sunt 
victime ale discriminării în mediul 
familial şi în sistemele de învăţământ, 
şansele lor de angajare sunt limitate, iar 
prestaţiile sociale de care beneficiază nu 
reuşesc în cele mai multe cazuri să le 
ridice deasupra pragului de sărăcie şi 
întrucât statele membre ar trebui, prin 
urmare, să asigure femeilor cu dizabilităţi 
îngrijirea specializată de care acestea au 
nevoie pentru a se putea bucura de 
drepturile lor şi ar trebui să propună 
măsuri care să faciliteze integrarea 
acestor femei prin programe suplimentare 
de sprijin;

Or. es

Amendamentul 33
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara 
Liotard

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha.  întrucât bolile asociate sărăciei, 
precum SIDA, tuberculoza şi malaria 
afectează în mod negativ femeile şi, în 
special, sănătatea maternă;

Or. en
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Amendamentul 34
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât unele condiţiile unor grupuri de 
femei (cum ar fi: femeile cu dizabilităţi, 
femeile care îngrijesc persoane 
dependente, femeile în vârstă, imigrantele 
şi femeile din minorităţi etnice, mai ales 
cele rome) care se confruntă cu o dublă 
discriminare contribuie la creşterea 
riscului acestora de a deveni sărace sau 
excluse social;

I. întrucât femeile sunt din ce în ce mai 
afectate de sărăcie, fiind mai vulnerabile 
decât bărbaţii în acest sens, în special 
categoriile de femei cu nevoi speciale, 
cum ar fi femeile cu dizabilităţi, femeile în 
vârstă şi familiile monoparentale (în 
special mamele singure şi văduvele cu 
copii în întreţinere), precum şi grupurile 
foarte vulnerabile la excludere, cum ar fi 
femeile rome, care, conform tradiţiilor, au 
responsabilitatea exclusivă a activităţilor 
domestice şi de îngrijire, fapt care le 
îndepărtează prematur din sistemul de 
învăţământ şi de pe piaţa muncii, şi 
femeile imigrante; întrucât este nevoie de 
condiţii de lucru adecvate, care să includă 
protejarea drepturilor, de exemplu dreptul 
la un salariu decent, la concediu de 
maternitate şi la un mediu de lucru lipsit 
de discriminare, acestea fiind esenţiale 
pentru categoriile de femei menţionate 
anterior;

Or. es

Amendamentul 35
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât unele condiţiile unor grupuri de 
femei (cum ar fi: femeile cu dizabilităţi, 
femeile care îngrijesc persoane dependente, 
femeile în vârstă, imigrantele şi femeile din 
minorităţi etnice, mai ales cele rome) care 
se confruntă cu o dublă discriminare 

I. întrucât condiţiile unor grupuri de femei 
(cum ar fi: femeile cu dizabilităţi, femeile 
care îngrijesc persoane dependente, femeile 
în vârstă, femeile necalificate sau slab 
calificate, imigrantele şi femeile din 
minorităţi etnice, mai ales ţigăncile) care 
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contribuie la creşterea riscului acestora de 
a deveni sărace sau excluse social;

se confruntă cu o dublă discriminare 
contribuie la creşterea riscului acestora de 
a deveni sărace sau excluse social;

Or. es

Amendamentul 36
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât unele condiţiile unor grupuri de 
femei (cum ar fi: femeile cu dizabilităţi, 
femeile care îngrijesc persoane dependente, 
femeile în vârstă, imigrantele şi femeile din 
minorităţi etnice, mai ales cele rome) care 
se confruntă cu o dublă discriminare
contribuie la creşterea riscului acestora de 
a deveni sărace sau excluse social;

I. întrucât condiţiile unor grupuri de femei 
(cum ar fi: femeile cu dizabilităţi, femeile 
care îngrijesc persoane dependente, femeile 
în vârstă, imigrantele şi femeile din 
minorităţi etnice) care se confruntă mai des
cu discriminarea contribuie la creşterea 
riscului acestora de a deveni sărace sau 
excluse social;

Or. de

Amendamentul 37
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât programul Progress este 
destinat să sprijine implementarea 
efectivă a principiului egalităţii de gen şi 
să promoveze integrarea perspectivei de 
gen în politicile UE; întrucât acest 
program reprezintă un instrument de 
importanţă capitală în combaterea 
feminizării sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 38
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât speranţa de viaţă pentru femei 
este cu aproximativ şase ani mai mare 
decât cea pentru bărbaţi, statisticile din 
2007 pentru UE-27 arătând că bărbaţii 
trăiesc până la 76 de ani, iar femeile până 
la 82 de ani; întrucât acest lucru are 
implicaţii importante asupra sărăciei în 
rândul femeilor, în special datorită 
faptului că femeile întâmpină dificultăţi 
mai mari decât bărbaţii în accesarea 
sistemelor de asigurări sociale şi de 
pensii;

Or. en

Amendamentul 39
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. consideră că prevenirea şi reducerea 
sărăciei în rândul femeilor reprezintă o 
componentă importantă a principiului 
fundamental de solidaritate socială la care 
s-a angajat Uniunea Europeană;

1. consideră că prevenirea şi reducerea 
sărăciei în rândul femeilor reprezintă o 
componentă importantă a principiului 
fundamental de solidaritate socială la care 
s-a angajat Uniunea Europeană, după cum 
este prevăzut la articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, unde sunt 
menţionate egalitatea între femei şi 
bărbaţi, justiţia şi protecţia socială şi 
combaterea excluziunii sociale şi a 
discriminărilor;

Or. en
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Amendamentul 40
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. recunoaşte faptul că „feminizarea 
sărăciei” înseamnă că există o incidenţă 
mai mare a sărăciei în rândul femeilor 
decât în cel al bărbaţilor, sărăcia în 
rândul femeilor este mai acută decât în 
rândul bărbaţilor, iar aceasta este în 
creştere;

Or. en

Amendamentul 41
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază faptul că majoritatea celor 
peste 85 de milioane de persoane care 
trăiesc în sărăcie sunt femei, această 
situaţie datorându-se şomajului, muncii 
ocazionale, salariilor mici, pensiilor aflate 
sub nivelul minim de subzistenţă şi 
dificultăţii larg răspândite de a obţine 
servicii publice de calitate;

Or. es

Amendamentul 42
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. subliniază că inegalitatea de gen 
împiedică reducerea sărăciei şi pune în 
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pericol perspectivele dezvoltării 
economice şi umane;

Or. en

Amendamentul 43
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
referitoare la Strategia pentru egalitatea 
între femei şi bărbaţi 2010-2015; invită 
Comisia Europeană şi statele membre să 
adopte o perspectivă specifică de gen ca o 
componentă esenţială a tuturor politicilor 
comune şi a programelor naţionale 
destinate eliminării sărăciei şi combaterii 
excluderii sociale;

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
referitoare la Strategia pentru egalitatea 
între femei şi bărbaţi 2010-2015; invită 
Comisia Europeană şi statele membre să ia
în considerare o perspectivă specifică de 
gen ca o componentă a politicilor comune 
şi a programelor naţionale destinate 
eliminării sărăciei şi combaterii excluderii 
sociale;

Or. de

Amendamentul 44
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază că este esenţială garantarea 
accesului egal la resurse, drepturi şi 
putere, fapt ce implică necesitatea unor 
schimbări sociale şi culturale, a eliminării 
stereotipurilor şi a promovării egalităţii;

Or. es
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Amendamentul 45
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută iniţiativa Comisiei intitulată 
„Platforma europeană împotriva sărăciei; 
invită Comisia şi statele membre să 
promoveze dimensiunea de gen în cadrul 
acestei platforme;

3. salută iniţiativa Comisiei intitulată 
„Platforma europeană împotriva sărăciei; 
invită Comisia şi statele membre să ia în 
considerare dimensiunea de gen în cadrul 
acestei platforme;

Or. de

Amendamentul 46
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
 Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. solicită statelor membre să adopte o 
abordare bazată pe conceptul de 
„societate largă”, prin intermediul căreia 
cetăţenii sunt încurajaţi să ajute, să 
sprijine şi să coopereze pentru a 
îmbunătăţi situaţia persoanelor celor mai 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 47
Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. invită statele membre să acorde atenţie 
dimensiunii de gen în cadrul planurilor de 
refacere din recesiune;

4. invită statele membre să acorde atenţie 
dimensiunii de gen în cadrul planurilor de 
refacere din recesiune, prin promovarea şi 
creşterea ocupării forţei de muncă în 
rândul femeilor şi adoptarea unor măsuri 
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specifice în domeniul formării iniţiale şi 
continue, o incluziune pe piaţa muncii 
bine orientată, programe flexibile, 
egalitatea în salarizare şi revizuirea 
sistemelor de impozite şi pensii;  

Or. it

Amendamentul 48
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. invită statele membre să acorde atenţie 
dimensiunii de gen în cadrul planurilor de 
refacere din recesiune;

4. invită statele membre să acorde atenţie 
dimensiunii de gen în cadrul planurilor de 
refacere din recesiune şi să ajusteze 
bugetele, astfel încât să asigure accesul 
egal la cheltuielile din sectorul public, 
pentru a creşte capacitatea productivă şi a 
răspunde nevoilor sociale ale femeilor;

Or. es

Amendamentul 49
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. invită statele membre să acorde atenţie 
dimensiunii de gen în cadrul planurilor de 
refacere din recesiune;

4. critică faptul că proiectele de redresare 
economică au în primul rând în vedere 
locurile de muncă ocupate preponderent 
de bărbaţi, subliniază faptul că sprijinirea 
viitorului ocupaţional al bărbaţilor, mai 
degrabă decât pe cel al femeilor, 
contribuie la creşterea, şi nu la 
diminuarea inegalităţii de gen şi invită, 
prin urmare, UE şi statele membre să 
acorde atenţie dimensiunii de gen în cadrul 
planurilor de refacere din recesiune;
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Or. en

Amendamentul 50
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. subliniază că şomajul şi problemele 
sociale continuă să crească în unele state 
membre ca o consecinţă a crizei 
economice şi solicită, prin urmare, 
Uniunii Europene să-şi consolideze 
angajamentul de eradicare a sărăciei şi a 
excluziunii sociale, în special a sărăciei în 
rândul femeilor şi impactul său direct 
asupra mediului familial, întrucât sărăcia 
extremă şi excluziunea socială constituie 
încălcări ale drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 51
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. subliniază faptul că integrarea 
femeilor pe piaţa muncii în ultimele 
decenii evidenţiază un impact direct mai 
puternic al recesiunii nu doar asupra 
femeilor, ci şi asupra gospodăriilor, 
întrucât veniturile vor fi afectate în mod 
semnificativ de pierderile locurilor de 
muncă de către femei; accentuează faptul 
că se poate anticipa ca şomajul în rândul 
femeilor să crească în mod 
disproporţionat pe măsură ce se anunţă 
reduceri ale bugetului sectorului public, 
întrucât femeile sunt angajate în mod 
disproporţionat în domeniul educaţiei, al 
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sănătăţii şi al serviciilor sociale;

Or. en

Amendamentul 52
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează Comisia şi statele membre să 
implementeze indicatori referitori la 
sărăcia în rândul femeilor, elaboraţi în 
legătură cu Platforma de acţiune de la 
Beijing, aceşti indicatori constituind un 
instrument de monitorizare a impactului pe 
care îl au politicile mai ample sociale, 
economice şi de angajare a forţei de muncă 
asupra reducerii sărăciei;

5. încurajează Comisia şi statele membre să 
implementeze indicatori referitori la 
sărăcia în rândul femeilor, elaboraţi în 
legătură cu Platforma de acţiune de la 
Beijing, aceşti indicatori constituind un 
instrument de monitorizare a impactului pe 
care îl au politicile mai ample sociale, 
economice şi de angajare a forţei de muncă 
asupra reducerii sărăciei; solicită statelor 
membre să identifice mijloace mai 
adecvate de măsurare a sărăciei în rândul 
femeilor;

Or. bg

Amendamentul 53
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
prezinte informaţii şi date sistematice 
defalcate pe genuri în cadrul rapoartelor 
naţionale şi al raportului comun privind 
protecţia socială şi incluziunea socială;

Or. en
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Amendamentul 54
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. solicită Comisiei şi statelor membre să 
introducă noi indicatori individuali 
referitori la sărăcia în rândul femeilor, ca 
pe un instrument de monitorizare a 
impactului pe care îl au politicile mai 
ample sociale, economice şi de angajare a 
forţei de muncă asupra sărăciei în rândul 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 55
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui acord şi a 
adoptării unei Carte europene a 
drepturilor femeilor, implicând pe larg în
consultare Parlamentul European, pentru 
a îmbunătăţi drepturile şi oportunităţile 
femeilor şi a promova mecanisme de 
realizare a egalităţii de gen în toate 
aspectele vieţii sociale, economice şi 
politice;

eliminat

Or. de

Amendamentul 56
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui acord şi a 
adoptării unei Carte europene a 
drepturilor femeilor, implicând pe larg în 
consultare Parlamentul European, pentru 
a îmbunătăţi drepturile şi oportunităţile 
femeilor şi a promova mecanisme de 
realizare a egalităţii de gen în toate 
aspectele vieţii sociale, economice şi 
politice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 57
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui acord şi a 
adoptării unei Carte europene a 
drepturilor femeilor, implicând pe larg în 
consultare Parlamentul European, pentru 
a îmbunătăţi drepturile şi oportunităţile 
femeilor şi a promova mecanisme de 
realizare a egalităţii de gen în toate 
aspectele vieţii sociale, economice şi 
politice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui acord şi a 
adoptării unei Carte europene a 
drepturilor femeilor, implicând pe larg în 

eliminat
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consultare Parlamentul European, pentru 
a îmbunătăţi drepturile şi oportunităţile 
femeilor şi a promova mecanisme de 
realizare a egalităţii de gen în toate 
aspectele vieţii sociale, economice şi 
politice;

Or. cs

Amendamentul 59
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui acord şi a 
adoptării unei Carte europene a 
drepturilor femeilor, implicând pe larg în 
consultare Parlamentul European, pentru 
a îmbunătăţi drepturile şi oportunităţile 
femeilor şi a promova mecanisme de 
realizare a egalităţii de gen în toate 
aspectele vieţii sociale, economice şi 
politice;

eliminat

Or. it

Amendamentul 60
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. atrage atenţia în mod deosebit asupra 
necesităţii de a continua studiile şi 
analizele dedicate fenomenului de 
„feminizare a sărăciei”; solicită Comisiei 
şi Eurofound să coopereze cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Gen şi să 
iniţieze cercetări bine orientate, pentru a 
evalua, inter alia, efectele crizei globale 
asupra femeilor; invită statele membre să 
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acorde atenţie dimensiunii de gen în 
cadrul planurilor de refacere din 
recesiune;

Or. en

Amendamentul 61
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara 
Liotard

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. subliniază că bolile asociate sărăciei, 
precum SIDA, tuberculoza şi malaria, le 
împiedică pe femei să lucreze, atât prin 
efectele directe ale acestor boli asupra 
femeilor, cât şi prin faptul că reprezintă o 
povară suplimentară pentru femei, 
responsabilitatea principală a acestora 
fiind, în mod tradiţional, îngrijirea 
celorlalţi membri bolnavi ai familiei;
solicită Comisiei să îşi intensifice 
eforturile în vederea eliminării acestor 
boli, în special prin dezvoltarea unor 
măsuri preventive eficiente;

Or. en

Amendamentul 62
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. solicită statelor membre să garanteze 
că politicile de gen şi principiile 
comunitare sunt aplicate la toate 
nivelurile, pe plan local şi naţional;

Or. it
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Amendamentul 63
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită statele membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piaţa muncii, precum şi 
programe de formare specifice, dedicate 
dezvoltării de aptitudini şi calificări 
necesare din perspectiva Strategiei 2020, 
care pune accent pe locurile de muncă 
verzi în vederea unei economii sustenabile;

7. invită statele membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piaţa muncii, precum şi 
programe de formare specifice, dedicate 
dezvoltării de aptitudini şi calificări 
necesare din perspectiva Strategiei 2020, 
care pune accent pe locurile de muncă 
verzi în vederea unei economii sustenabile; 
solicită, pentru a nu spori insecuritatea cu 
care se confruntă femeile pe piaţa muncii, 
ca responsabilităţile familiale să fie luate 
în calcul atunci când se decide 
concedierea unor angajaţi, ţinând seama 
de faptul că, în numeroase cazuri, femeile 
sunt cele care au custodia copiilor;

Or. fr

Amendamentul 64
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită statele membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piaţa muncii, precum şi 
programe de formare specifice, dedicate 
dezvoltării de aptitudini şi calificări 
necesare din perspectiva Strategiei 2020, 
care pune accent pe locurile de muncă 
verzi în vederea unei economii sustenabile;

7. invită statele membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piaţa muncii, precum şi 
programe de formare specifice ca 
oportunităţi de formare pe tot parcursul 
vieţii, dedicate dezvoltării de aptitudini şi 
calificări precum autonomizarea, 
consolidarea încrederii şi a capacităţilor,
necesare din perspectiva Strategiei 2020, 
care pune accent pe locurile de muncă 
verzi în vederea unei economii sustenabile;
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Or. en

Amendamentul 65
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită statele membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piaţa muncii, precum şi 
programe de formare specifice, dedicate 
dezvoltării de aptitudini şi calificări 
necesare din perspectiva Strategiei 2020, 
care pune accent pe locurile de muncă 
verzi în vederea unei economii sustenabile;

7. invită statele membre să elaboreze 
programe specifice de promovare a 
incluziunii active sau de reintegrare a 
femeilor pe piaţa muncii, precum şi 
programe de formare specifice, dedicate 
dezvoltării de aptitudini şi calificări 
necesare din perspectiva Strategiei 2020, 
care pune accent pe proiectele şi 
programele ce vizează transformarea 
ecologică, spre exemplu sectorul surselor 
de energie regenerabile, locurile de muncă 
verzi din domeniile ştiinţei şi tehnologiei, 
în vederea unei economii sustenabile;

Or. en

Amendamentul 66
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. consideră că integrarea femeilor pe 
piaţa muncii reprezintă elementul esenţial 
în combaterea sărăciei şi a excluderii 
sociale; subliniază importanţa sprijinirii 
creării unor noi locuri de muncă, a 
facilitării unor programe suplimentare de 
educaţie şi de formare pentru femeile 
ameninţate de sărăcie şi consolidarea 
integrării profesionale;

Or. en
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Amendamentul 67
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. solicită statelor membre să adopte 
măsurile necesare pentru a oferi femeilor 
oportunităţi mai bune în domeniul 
educaţiei, prin sporirea şi diversificarea 
oportunităţilor de educaţie, combătând, în 
acelaşi timp, stereotipurile în cadrul 
materiilor în care numărul 
femeilor/bărbaţilor este preponderent şi 
eliminând modelele tradiţionale din 
programele şcolare;

Or. en

Amendamentul 68
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 7c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7c. recunoaşte legătura directă dintre 
inegalitatea economică şi dependenţa 
femeilor, precum şi inegalităţile ce 
continuă să existe între bărbaţi şi femei în 
ceea ce priveşte accesul la educaţie, 
responsabilităţile familiale şi întreţinerea 
generală a unei familii şi îşi exprimă 
regretul că diferenţele de salarizare între 
femei şi bărbaţi continuă să existe şi să 
producă efecte negative;

Or. en
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Amendamentul 69
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită Comisie şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei EU 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020;

8. solicită Comisiei şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei UE 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020 şi garantarea salariului integral 
pentru femei pe durata concediului de 
maternitate statutar, aşa cum se 
recomandă în raportul Parlamentului 
referitor la această chestiune, deoarece 
acest lucru va contribui la eliminarea 
inegalităţilor de gen în ocuparea forţei de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 70
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită Comisie şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei EU 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020;

8. solicită Comisiei şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei UE 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020; subliniază, în plus, necesitatea unei 
acţiuni pozitive, pentru a mări gradul de 
reprezentare al femeilor în organismele 
politice, economice şi în cele aferente 
procesului decizional din întreprinderi;
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Or. es

Amendamentul 71
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită Comisie şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei EU 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020;

8. solicită Comisiei şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei UE 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 0-5% până în 2020, adoptând o politică 
de toleranţă zero prin aplicarea de 
sancţiuni statelor membre care nu se 
conformează;

Or. en

Amendamentul 72
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită Comisie şi statelor membre să 
adopte măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei EU 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020;

8. solicită statelor membre să adopte 
măsurile necesare de eliminare a 
inegalităţilor de gen la angajarea pe piaţa 
muncii, ca parte a Strategiei UE 2020; 
încurajează ferm fixarea drept obiectiv a 
reducerii diferenţelor de gen în salarizare 
cu 1% în fiecare an, pentru a realiza 
obiectivul de reducere cu 10% până în 
2020;

Or. en
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Amendamentul 73
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. observă că accesul antreprenorilor 
femei la credite este limitat, acest lucru 
fiind un obstacol major în raport cu 
dezvoltarea lor profesională şi cu 
independenţa lor economică, în 
contradicţie cu principiul egalităţii de 
tratament;

Or. bg

Amendamentul 74
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. solicită responsabililor politici de la 
nivelul UE şi de la cel naţional să îşi 
formuleze răspunsurile politice pe baza 
unei analize a diferenţelor de gen 
existente pe piaţa forţei de muncă, precum 
şi pe bază de evaluări şi aprecieri 
sistematice ale impactului acţiunilor 
asupra femeilor şi bărbaţilor;

Or. en

Amendamentul 75
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. solicită Comisiei să continue 
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iniţiativele ce au în vedere recunoaşterea 
economiei informale şi cuantificarea 
„economiei vieţii”, utilizând abordări 
specifice de gen, în conformitate cu 
proiectul „Dincolo de PIB” lansat de 
Comisie; solicită statelor membre să 
prevadă prestaţii sociale adecvate pentru 
femeile şi bărbaţii care au în îngrijire 
rude în vârstă, bolnave sau cu dizabilităţi 
şi pentru femeile în vârstă care primesc 
pensii deosebit de mici;

Or. es

Amendamentul 76
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. solicită Comisiei să revizuiască 
actuala legislaţie privind aplicarea 
principiului egalităţii de remunerare 
pentru bărbaţi şi femei, aşa cum a 
solicitat Parlamentul în rezoluţia sa din 
18 noiembrie 2008 (iniţiativa legislativă 
prin care îi este solicitată Comisiei 
prezentarea unei propuneri adecvate până 
la sfârşitul anului 2010);

Or. en

Amendamentul 77
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului minim garantat în Uniunea 
Europeană pentru a combate şi reduce 

eliminat
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sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen;

Or. en

Amendamentul 78
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului minim garantat în Uniunea 
Europeană pentru a combate şi reduce 
sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 79
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului minim garantat în Uniunea 
Europeană pentru a combate şi reduce 
sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 80
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului minim garantat în Uniunea 
Europeană pentru a combate şi reduce 
sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen;

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului minim garantat în Uniunea 
Europeană pentru a combate şi reduce 
sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen; solicită statelor 
membre să elaboreze scheme specifice 
pentru venitul minim garantat, pentru a 
scoate din categoria persoanelor sărace 
grupurile cele mai vulnerabile, neuitând 
că femeile constituie unul din cele mai 
afectate grupuri;

Or. en

Amendamentul 81
Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului minim garantat în Uniunea 
Europeană pentru a combate şi reduce 
sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen;

9. invită Comisia să propună o directivă-
cadru privind stabilirea principiului 
venitului şi salariului minim garantat în 
Uniunea Europeană pentru a combate şi 
reduce sărăcia, ţinând seama de legislaţiile 
naţionale şi acordând atenţia necesară 
dimensiunii de gen;

Or. it
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Amendamentul 82
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază importanţa crucială a 
reformării politicilor macroeconomice, 
sociale şi cele privind piaţa muncii, pentru 
a garanta justiţia economică şi socială 
pentru femei, a reconsidera metodele 
utilizate pentru determinarea ratei 
sărăciei şi a dezvolta strategii de 
promovare a distribuirii echitabile a 
bogăţiei, a garanta un venit minim şi 
pensii şi salarii decente, a crea mai multe 
locuri de muncă de înaltă calitate, alături 
de drepturile aferente, pentru femei, a 
permite femeilor şi fetelor să beneficieze 
de servicii publice aflate la un standard 
ridicat şi pentru a îmbunătăţi protecţia 
socială şi serviciile de proximitate, 
inclusiv creşele, grădiniţele şi celelalte 
forme de educaţie preşcolară, centrele de 
zi, centrele comunitare de recreere şi de 
ajutorare a familiilor şi centrele 
intergeneraţionale, care ar trebui să fie 
rezonabile ca preţ şi accesibile tuturor 
femeilor, bărbaţilor, tinerilor şi 
persoanelor în vârstă şi ar trebui să fie 
compatibile cu programele de lucru cu 
normă întreagă;

Or. es

Amendamentul 83
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. solicită statelor membre să instituie 
centre de consiliere pentru a identifica şi 
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combate exploatarea lucrătoarelor, fapt ce 
reprezintă una dintre principalele cauze 
ale sărăciei şi excluziunii sociale;

Or. it

Amendamentul 84
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie;

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie; încurajează, în acest 
context, statele membre să elimine, pe 
termen scurt, inegalităţile specifice de gen 
în ceea ce priveşte vârsta de pensionare, 
inegalităţi ce continuă să existe în multe 
state ale UE;

Or. de

Amendamentul 85
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie;

10. invită statele membre să ia în 
considerare revizuirea sistemelor de 
impozitare şi de protecţie socială, în 
vederea individualizării drepturilor, 
garantării drepturilor egale de pensie şi 
eliminării stimulentelor care afectează în 
mod negativ participarea femeilor pe piaţa 
muncii şi în societate, precum impozitarea 
comună şi alocaţiile destinate îngrijirii 
persoanelor dependente, ce sunt legate de 
lipsa de activitate a femeilor pe piaţa 
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muncii, ca mijloc de combatere a riscului 
de sărăcie;

Or. es

Amendamentul 86
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie;

10. invită statele membre să ia în 
considerare drepturile individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 87
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie;

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale pentru a elimina 
„avantajul celui care câştigă pâinea”, ce 
implică faptul că soţiile sunt dependente 
de pensiile soţilor, ca mijloc de combatere 
a riscului de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 88
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 



AM\851278RO.doc 43/70 PE454.545v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie;

10. invită statele membre să analizeze 
acordarea de drepturi individualizate în 
cadrul sistemelor de pensii şi a celor de 
asigurări sociale, ca mijloc de combatere a 
riscului de sărăcie, respectând, în acelaşi 
timp, principiile egalităţii de tratament şi 
pe cel al nediscriminării;

Or. it

Amendamentul 89
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. subliniază importanţa pe care o are 
elaborarea unui concept juridic de co-
proprietate, astfel încât să se garanteze 
respectarea deplină a drepturilor femeilor 
în sectorul agricol, protecţia unei 
securităţi sociale adecvate, precum şi 
recunoaşterea muncii lor; subliniază, în 
plus, necesitatea revizuirii 
Regulamentului privind Fondul Agricol 
European pentru Dezvoltare Rurală 
(FEARD), astfel încât să permită, la fel ca 
şi în cazul Fondului Social European 
(FSE), adoptarea de măsuri proactive în 
sprijinul femeilor în perioada de 
programare 2014-2020, acest lucru fiind 
fezabil în perioadele anterioare dar nu şi 
în cea curentă, şi având potenţialul de a 
avea consecinţe benefice asupra angajării 
forţei feminine de muncă în zonele 
rurale;

Or. es



PE454.545v01-00 44/70 AM\851278RO.doc

RO

Amendamentul 90
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Reconcilierea vieţii de familie şi a profesiei 
în cazul femeilor sărace sau a femeilor 
care sunt expuse riscului de sărăcire

Reconcilierea vieţii de familie şi a profesiei 
în cazul femeilor

Or. en

Amendamentul 91
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile care 
sunt expuse riscului de a deveni sărace să 
îşi poate urma cariera, oferindu-le acces la 
aranjamente flexibile de angajare sau la 
angajare cu normă întreagă;

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile să îşi 
poată urma cariera, oferindu-le acces la 
aranjamente flexibile de angajare; solicită, 
în plus, statelor membre să protejeze 
tinerele mame în faţa sărăciei prin 
adoptarea unor măsuri adecvate şi să le 
sprijine pe acestea în procesul de 
reîntoarcere pe piaţa muncii;

Or. de

Amendamentul 92
Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
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vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile care 
sunt expuse riscului de a deveni sărace să 
îşi poate urma cariera, oferindu-le acces la
aranjamente flexibile de angajare sau la 
angajare cu normă întreagă;

vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile care 
sunt expuse riscului de a deveni sărace să 
îşi poată urma cariera, inclusiv prin 
utilizarea unor aranjamente de angajare cu 
normă parţială reversibile pentru 
perioadele în care au avut pe cineva în 
îngrijire;

Or. it

Amendamentul 93
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile care 
sunt expuse riscului de a deveni sărace să 
îşi poate urma cariera, oferindu-le acces la 
aranjamente flexibile de angajare sau la 
angajare cu normă întreagă;

11. invită statele membre să examineze
măsurile necesare în vederea promovării 
reconcilierii profesiei cu viaţa privată, 
astfel încât femeile care sunt expuse 
riscului de a deveni sărace să îşi poată
urma cariera, oferindu-le acces la 
aranjamente flexibile de angajare sau la 
angajare cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 94
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile care 
sunt expuse riscului de a deveni sărace să 
îşi poate urma cariera, oferindu-le acces la 
aranjamente flexibile de angajare sau la 
angajare cu normă întreagă;

11. invită Uniunea Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile să îşi 
poată urma cariera şi să încurajeze 
obţinerea de către mai multe femei a unor 
contracte cu normă întreagă, prin:
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a. stabilirea unui cadru european privind 
durata minimă a concediului de 
maternitate;
b. încurajarea întreprinderilor private să 
nu discrimineze tinerele femei şi mame, 
prin alocarea, de către statele membre, a 
unor fonduri vizând crearea unui număr 
suficient de servicii de îngrijire a copilului 
şi permiţând, astfel, mamelor 
reîntoarcerea la activitatea cu normă 
întreagă atunci când sunt pregătite;

Or. en

Amendamentul 95
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare în 
vederea promovării reconcilierii profesiei 
cu viaţa privată, astfel încât femeile care 
sunt expuse riscului de a deveni sărace să 
îşi poate urma cariera, oferindu-le acces la 
aranjamente flexibile de angajare sau la 
angajare cu normă întreagă;

11. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să adopte măsurile necesare, astfel 
încât femeile să îşi poată urma cariera, la 
locuri de muncă cu normă întreagă sau cu 
normă parţială, sau prin intermediul altor 
forme flexibile de angajare, care, în afară 
de reconcilierea vieţii profesionale cu cea 
de familie, le asigură şi independenţa 
financiară şi reduc riscul sărăciei;

Or. cs

Amendamentul 96
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază că locurile de muncă cu 
normă parţială şi cele de o calitate
scăzută, care le afectează în principal pe 
femei, contribuie la creşterea proporţiei 
femeilor în rândul lucrătorilor săraci şi 
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reprezintă o sursă de excluziune socială;
subliniază că accesul la locuri de muncă 
de înaltă calitate, bazate pe principiul 
flexicurităţii, reprezintă o modalitate de 
evitare şi combatere a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 97
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. invită statele membre ca, în contextul 
revizuirii Directivei 92/85/CEE a 
Consiliului privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii 
securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă 
în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează, să ia 
măsurile necesare pentru a preveni 
concedierea lucrătoarelor gravide sau a 
celor care au devenit mame; invită statele 
membre să ia măsuri active pentru a 
preveni discriminarea femeilor gravide pe 
piaţa muncii, precum şi măsuri pentru a 
garanta că maternitatea nu afectează 
dreptul la pensie al lucrătoarelor şi că 
valoarea pensiilor respective nu este 
afectată de faptul că au beneficiat de 
concediu de maternitate;

Or. bg

Amendamentul 98
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază că mamele singure 



PE454.545v01-00 48/70 AM\851278RO.doc

RO

aparţin grupurilor de persoane celor mai 
ameninţate de sărăcie şi atrage atenţia 
asupra necesităţii unor forme flexibile de 
angajare şi a unor aranjamente privind 
asigurarea serviciilor de îngrijire a 
copilului; solicită, prin urmare, Comisiei 
şi statelor membre să adopte măsurile 
necesare în această privinţă;

Or. cs

Amendamentul 99
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să 
reconsidere obiectivele menţionate mai 
sus în domeniul îngrijirii copiilor;

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să îşi 
îndeplinească şi reînnoiască 
angajamentele şi să depună toate 
eforturile pentru a îndeplini obiectivele 
Consiliului European de la Barcelona 
privind asigurarea serviciilor preşcolare 
de îngrijire a copilului pentru cel puţin 
90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 
3 ani şi vârsta de şcolarizare obligatorie şi 
pentru cel puţin 33 % dintre copiii cu 
vârsta sub trei ani, aşa cum a fost stabilit 
de către Consiliul UE în 2002;

Or. en

Amendamentul 100
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să 
reconsidere obiectivele menţionate mai sus 
în domeniul îngrijirii copiilor;

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să 
reconsidere obiectivele menţionate mai sus 
în domeniul îngrijirii copiilor; solicită 
îmbunătăţirea accesibilităţii, în special 
prin sprijin financiar pentru îngrijirea 
copilului, pentru a facilita continuarea 
activităţii profesionale de către femeile 
cele mai defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 101
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să 
reconsidere obiectivele menţionate mai 
sus în domeniul îngrijirii copiilor;

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să îşi 
îndeplinească şi reînnoiască 
angajamentele în ceea ce priveşte 
obiectivele de la Barcelona privind 
asigurarea unor servicii accesibile, 
rezonabile ca preţ şi de înaltă calitate de 
îngrijire a copilului şi să elaboreze noi 
obiective privind îngrijirea persoanelor 
dependente;

Or. en
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Amendamentul 102
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să 
reconsidere obiectivele menţionate mai sus
în domeniul îngrijirii copiilor;

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la îngrijirea 
copiilor şi la stabilirea unor obiective până 
în 2010, sunt departe de a fi îndeplinite; 
invită Consiliul şi statele membre să îşi 
reconsidere abordarea în domeniul
îngrijirii copiilor;

Or. de

Amendamentul 103
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. regretă că angajamentele asumate la 
Barcelona în 2002, referitoare la 
îngrijirea copiilor şi la stabilirea unor 
obiective până în 2010, sunt departe de a 
fi îndeplinite; invită Consiliul şi statele 
membre să reconsidere obiectivele 
menţionate mai sus în domeniul îngrijirii 
copiilor;

12. invită Consiliul şi statele membre să 
reconsidere obiectivele menţionate mai sus 
în domeniul îngrijirii copiilor, astfel încât 
să reflecte atât descoperirile cercetărilor 
recente, cât şi experienţa noilor state 
membre;

Or. cs

Amendamentul 104
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. solicită statelor membre să adopte 
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măsuri suplimentare de sprijin, mai ales 
pentru mamele angajate care sunt 
membre ale unor familii monoparentale, 
fie uşurându-le găsirea unor forme de 
angajare cu un orar de lucru flexibil, 
astfel încât să-şi poată îndeplini 
angajamentele de familie mult mai 
numeroase, fie oferindu-le servicii de 
îngrijire a copilului rezonabile ca preţ şi 
de calitate;

Or. en

Amendamentul 105
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 12b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12b. solicită statelor membre să adopte 
măsuri specifice, pentru a garanta faptul 
că femeile care trăiesc într-un mediu 
defavorizat beneficiază de un acces 
echitabil la sistemele de sănătate publică, 
în special la asistenţa medicală primară 
(inclusiv protecţia mamelor şi a copiilor), 
aşa cum este definită de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii, precum şi la 
asistenţa medicală în specialitatea 
obstetrică-ginecologie, locuinţe decente, 
justiţie, educaţie, formare profesională, 
formare pe parcursul întregii vieţi, sport şi 
cultură, pentru a preveni abandonul 
prematur al şcolii şi a facilita o tranziţie 
fără dificultăţi de la perioada şcolară la 
viaţa profesională;

Or. en

Amendamentul 106
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 12c (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12c. solicită statelor membre să elaboreze 
măsuri adecvate, menite să sprijine 
mamele adolescente, care întâmpină 
deseori dificultăţi în găsirea unui loc de 
muncă şi trăiesc în sărăcie datorită 
nivelului lor de educaţie deseori scăzut şi 
datorită prejudecăţilor sociale;

Or. en

Amendamentul 107
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 12d (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12d. solicită adoptarea unor măsuri 
specifice, menite să permită persoanelor 
care trăiesc în sărăcie să întemeieze o 
familie, astfel încât să se garanteze faptul 
că ambii părinţi sunt pe deplin capabili să 
îşi exercite responsabilitatea de părinte, în 
special în situaţii caracterizate de sărăcie 
cronică;

Or. en

Amendamentul 108
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, sistemele 
de asigurări sociale bazându-se pe 
principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele cazuri, 

13. subliniază că, din cauza lipsei 
infrastructurii sociale adecvate, femeile 
sunt obligate să aleagă între a-şi creşte 
copiii şi o carieră profesională, şi că riscul 
sărăcirii este mai ridicat în cazul femeilor 
mai în vârstă decât în cel al bărbaţilor, 
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femeile nu îndeplinesc această cerinţă 
datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt discriminate pe 
piaţa muncii, mai ales datorită diferenţelor 
de salarizare, concediului de maternitate şi 
angajării cu fracţiune de normă;

sistemele de asigurări sociale bazându-se 
pe principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele cazuri, 
femeile nu îndeplinesc această cerinţă 
datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt discriminate pe 
piaţa muncii, mai ales datorită diferenţelor 
de salarizare, concediului de maternitate şi 
angajării cu fracţiune de normă; invită 
guvernele statelor membre să acorde 
recunoaştere activităţii de creştere a 
copiilor şi să se asigure că aceste perioade 
sunt luate în calcul la stabilirea pensiei, 
permiţând astfel femeilor să beneficieze 
de pensii la o rată integrală; recomandă 
ca statele membre să asigure acordarea de 
pensii adecvate şi fiabile pentru femei;

Or. bg

Amendamentul 109
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, sistemele 
de asigurări sociale bazându-se pe 
principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele cazuri, 
femeile nu îndeplinesc această cerinţă 
datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt discriminate pe 
piaţa muncii, mai ales datorită diferenţelor 
de salarizare, concediului de maternitate şi
angajării cu fracţiune de normă;

13. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, sistemele 
de asigurări sociale bazându-se pe 
principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele cazuri, 
femeile nu îndeplinesc această cerinţă 
datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt discriminate pe 
piaţa muncii, mai ales datorită diferenţelor 
de salarizare, angajării cu fracţiune de 
normă sau datorită faptului că au 
întrerupt sau au încetat activitatea 
profesională pentru a-şi asuma 
responsabilităţi de familie sau au muncit 
în întreprinderea soţului, în special în 
sectorul comercial şi în cel agricol, fără 
remunerare şi fără afiliere la sistemul de 
securitate socială; toate aceste cazuri au 
drept consecinţă reducerea pensiilor 
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multor femei, care deseori abia le oferă 
un standard de viaţă acceptabil; adaugă 
faptul că, în perioadele de recesiune 
economică, riscul de a deveni sărace este, 
pentru aceste femei, şi mai mare;

Or. es

Amendamentul 110
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, sistemele 
de asigurări sociale bazându-se pe 
principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele cazuri, 
femeile nu îndeplinesc această cerinţă 
datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt discriminate pe 
piaţa muncii, mai ales datorită diferenţelor 
de salarizare, concediului de maternitate şi 
angajării cu fracţiune de normă;

13. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, sistemele 
de asigurări sociale bazându-se pe 
principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele cazuri, 
femeile nu îndeplinesc această cerinţă 
datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt de facto penalizate 
şi primesc deseori pensii mai mici din 
cauza situaţiei lor profesionale şi a 
poziţiei lor pe piaţa muncii, mai ales 
datorită diferenţelor de salarizare, 
concediului de maternitate şi angajării cu 
fracţiune de normă;

Or. de

Amendamentul 111
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, sistemele 
de asigurări sociale bazându-se pe 

13. consideră că riscul sărăcirii poate fi
mai ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaţilor, mai ales la bătrâneţe, deoarece 
femeile trăiesc mai mult;
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principiul angajării remunerate fără 
întrerupere; subliniază că, în unele 
cazuri, femeile nu îndeplinesc această 
cerinţă datorită întreruperilor activităţii 
profesionale şi că sunt discriminate pe 
piaţa muncii, mai ales datorită 
diferenţelor de salarizare, concediului de 
maternitate şi angajării cu fracţiune de 
normă;

Or. en

Amendamentul 112
Iliana Malinova Iotova

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. invită statele membre să faciliteze 
accesul la programe de învăţare de-a 
lungul vieţii, în special pentru femeile în 
vârstă;

Or. bg

Amendamentul 113
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a.  subliniază că multe dintre sistemele 
de pensii din statele membre ale UE 
continuă să acorde femeilor doar drepturi 
derivate, care se bazează pe istoricul 
angajării soţului, ceea ce are drept 
consecinţă faptul că femeile constituie 
majoritatea în rândul persoanelor în 
vârstă care trăiesc în sărăcie; invită, în 
acest context, statele membre ale UE să 
analizeze factorii structurali care 
contribuie la inegalităţile din sistemele de 
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pensii;

Or. en

Amendamentul 114
Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. invită statele membre să acţioneze în 
sensul facilitării unui acces corect al 
femeilor la sistemele de asigurări sociale şi 
la cele de pensii şi să se asigure că 
principiul tratamentului egal între bărbaţi şi 
femei se aplică sistematic în schemelor de 
asigurări de pensii;

14. invită statele membre să acţioneze în 
sensul facilitării unui acces corect al 
femeilor la sistemele de asigurări sociale şi 
la cele de pensii şi să se asigure că 
principiul tratamentului egal între bărbaţi şi 
femei, nu numai în legătură cu vârsta, se 
aplică sistematic în schemele de asigurări 
de pensii, prin revizuirea duratei 
contribuţiilor noţionale pentru perioadele 
în care au avut pe cineva în îngrijire;

Or. it

Amendamentul 115
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. invită statele membre să acţioneze în 
sensul facilitării unui acces corect al 
femeilor la sistemele de asigurări sociale şi 
la cele de pensii şi să se asigure că 
principiul tratamentului egal între bărbaţi şi 
femei se aplică sistematic în schemelor de 
asigurări de pensii;

14. invită statele membre să acţioneze în 
sensul facilitării unui acces corect al 
femeilor la sistemele de asigurări sociale şi 
la cele de pensii, luând în considerare 
speranţa de viaţă mai mare a femeilor, şi 
să se asigure că principiul tratamentului 
egal între bărbaţi şi femei se aplică 
sistematic în schemele de asigurări de 
pensii, pentru a reduce diferenţele de 
pensii între bărbaţi şi femei;

Or. en
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Amendamentul 116
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. solicită statelor membre să garanteze 
asigurări sociale adecvate pentru femeile 
care sunt responsabile de îngrijirea 
membrilor de familie bolnavi, în vârstă 
sau cu dizabilităţi, precum şi pentru 
femeile care primesc o pensie foarte mică;

Or. en

Amendamentul 117
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Influenţa violenţei de gen asupra riscului 
de sărăcie

Influenţa discriminării de gen asupra 
riscului de sărăcie

Or. en

Amendamentul 118
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază că violenţa împotriva 
femeilor încă mai reprezintă o problemă 
majoră la nivelul Uniunii Europene şi are 
un impact din ce în ce mai mare asupra 
riscului de sărăcie, deoarece are o 
influenţă directă asupra sănătăţii femeilor 
şi a capacităţii acestora de a intra pe piaţa 
muncii; solicită din nou Comisie să 

15. subliniază că violenţa împotriva 
femeilor încă mai reprezintă o problemă 
majoră la nivelul Uniunii Europene, iar 
împotriva acesteia trebuie adoptate 
măsuri eficiente;
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instituie un an european dedicat violenţei 
împotriva femeilor;

Or. de

Amendamentul 119
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază că violenţa împotriva 
femeilor încă mai reprezintă o problemă 
majoră la nivelul Uniunii Europene şi are 
un impact din ce în ce mai mare asupra 
riscului de sărăcie, deoarece are o influenţă 
directă asupra sănătăţii femeilor şi a 
capacităţii acestora de a intra pe piaţa 
muncii; solicită din nou Comisie să 
instituie un an european dedicat violenţei 
împotriva femeilor;

15. subliniază că violenţa împotriva 
femeilor, care afectează victimele şi 
făptaşii indiferent de vârstă, educaţie, 
venit sau poziţie socială, încă mai 
reprezintă o problemă majoră la nivelul 
Uniunii Europene şi are un impact din ce în 
ce mai mare asupra riscului de 
marginalizare, sărăcie şi excluziune 
socială, deoarece are o influenţă directă 
asupra sănătăţii femeilor şi a capacităţii 
acestora de a intra pe piaţa muncii; solicită 
din nou Comisiei să instituie un an 
european dedicat violenţei împotriva 
femeilor;

Or. es

Amendamentul 120
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază că violenţa împotriva 
femeilor încă mai reprezintă o problemă 
majoră la nivelul Uniunii Europene şi are 
un impact din ce în ce mai mare asupra 
riscului de sărăcie, deoarece are o 
influenţă directă asupra sănătăţii femeilor 
şi a capacităţii acestora de a intra pe piaţa 
muncii; solicită din nou Comisie să 

15. subliniază că violenţa împotriva 
femeilor încă mai reprezintă o problemă 
majoră la nivelul Uniunii Europene şi 
poate fi un obstacol în calea 
independenţei financiare, sănătăţii şi 
accesului femeilor la ocuparea locurilor 
de muncă şi educaţie, expunându-le 
riscului sărăciei; solicită din nou Comisiei
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instituie un an european dedicat violenţei 
împotriva femeilor;

să instituie un an european dedicat 
violenţei împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 121
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. solicită statelor membre să adopte 
măsurile necesare, pentru a asigura 
înregistrarea, analizarea şi studierea 
adecvate ale factorilor care determină 
violenţa domestică, astfel încât să poată fi 
dezvoltate imediat politici de prevenire şi 
de abordare a consecinţelor acestui tip de 
violenţă, cum ar fi adăpostirea femeilor 
fără adăpost care sunt victimele violenţei 
domestice;

Or. en

Amendamentul 122
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. subliniază necesitatea intensificării 
eforturilor la nivel european, în vederea 
eradicării traficului de fiinţe umane şi a 
exploatării sexuale, prin intermediul unei 
cooperări judiciare şi poliţieneşti mai 
strânse; solicită statelor membre 
adoptarea măsurilor necesare pentru 
eliminarea atitudinilor şi practicilor 
uzuale sau tradiţionale negative, inclusiv 
mutilarea genitală a femeii, căsătoriile 
precoce şi forţate şi crimele din motive de 
onoare;
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Or. en

Amendamentul 123
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită statele membre să furnizeze o 
finanţare adecvată pentru protecţia 
victimelor violenţei, ca mijloc de prevenire 
şi de reducere a sărăciei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită statele membre să furnizeze o 
finanţare adecvată pentru protecţia 
victimelor violenţei, ca mijloc de prevenire 
şi de reducere a sărăciei;

16. invită statele membre să instituie 
planuri naţionale, în cazul în care acestea 
nu există deja, pentru a combate toate 
formele de violenţă împotriva femeilor, a 
asigura monitorizarea continuă şi 
sistematică a progresului realizat, a 
garanta cele mai înalte standarde de 
legislaţie în ceea ce priveşte combaterea 
violenţei bărbaţilor împotriva femeilor, şi 
să furnizeze o finanţare adecvată pentru 
protecţia victimelor violenţei, ca mijloc de 
prevenire şi de reducere a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 125
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită statele membre să furnizeze o 
finanţare adecvată pentru protecţia 
victimelor violenţei, ca mijloc de prevenire 
şi de reducere a sărăciei;

16. invită statele membre să adopte măsuri 
cuprinzătoare pentru a sprijini şi proteja 
victimele violenţei;

Or. de

Amendamentul 126
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. recunoaşte, în plus, faptul că găsirea 
unor soluţii adecvate la problema sărăciei 
în rândul femeilor poate reprezenta o 
modalitate de reducere a violenţei de gen, 
deoarece femeile sărace sunt confruntate 
cu un risc sporit de abuz;

Or. en

Amendamentul 127
Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită statelor membre să acorde o 
mai mare vizibilitate impactului pe care 
sărăcia şi excluziunea socială le au 
asupra femeilor, în special în ceea ce 
priveşte identităţile multiple ale femeilor, 
şi să indice drept priorităţi femeile cu 
dizabilităţi, minorităţile etnice, în special 
comunitatea romă, copiii şi imigranţii;

Or. en
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Amendamentul 128
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. subliniază importanţa adoptării de 
măsuri de către statele membre şi 
autorităţile locale, pentru a sprijini 
reintegrarea pe piaţa muncii a femeilor 
care au fost supuse violenţei de gen, prin 
utilizarea unor instrumente precum FSE 
sau programul Progress;

Or. es

Amendamentul 129
Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. solicită statelor membre să adopte 
măsuri specifice de gen, pentru a aborda 
probleme care nu sunt legate doar de 
sărăcia în termeni de venituri, ci şi de 
cultură, participarea la viaţa socială şi 
politică şi reţelele sociale;

Or. en

Amendamentul 130
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază importanţa unui dialog 
social structurat în cazul combaterii 
sărăciei în rândul femeilor;

17. subliniază importanţa unui dialog 
social structurat în cazul combaterii 
sărăciei în rândul femeilor; subliniază, în 
acest sens, necesitatea îmbunătăţirii 
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sistemelor care prevăd participarea şi 
colaborarea cu organizaţiile femeilor şi 
societatea civilă în general;

Or. es

Amendamentul 131
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază importanţa unui dialog 
social structurat în cazul combaterii 
sărăciei în rândul femeilor;

17. subliniază importanţa unui dialog 
social structurat între responsabilii politici 
la nivel naţional şi ONG-uri, organizaţiile 
societăţii civile şi alte părţi interesate 
relevante, în cazul combaterii sărăciei în 
rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 132
Mary Honeyball

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. subliniază importanţa unui dialog 
social structurat în cazul combaterii 
sărăciei în rândul femeilor;

17. subliniază importanţa unui dialog 
social structurat şi a implicării societăţii 
civile în cazul combaterii sărăciei în rândul 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 133
Rovana Plumb

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. consideră că un dialog social 
veritabil ar trebui să permită membrilor 
grupurilor celor mai dezavantajate şi 
administraţiilor naţionale şi europene 
să-şi împărtăşească punctele de vedere şi 
să contribuie la eliminarea sărăciei 
extreme, oferind un exemplu concret al 
celor mai bune practici în domeniu, la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 134
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. invită Comisia să mărească alocările 
financiare care pot fi folosite de către 
organizaţiile din societatea civilă pentru 
combaterea şi reducerea efectelor sărăciei 
în rândul femeilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 135
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. invită Comisia să mărească alocările 
financiare care pot fi folosite de către 
organizaţiile din societatea civilă pentru 
combaterea şi reducerea efectelor sărăciei 
în rândul femeilor;

eliminat

Or. cs
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Amendamentul 136
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. invită Comisia să mărească alocările 
financiare care pot fi folosite de către 
organizaţiile din societatea civilă pentru 
combaterea şi reducerea efectelor sărăciei 
în rândul femeilor;

18. invită Comisia să menţină alocările 
financiare care pot fi folosite de către 
organizaţiile din societatea civilă pentru 
combaterea şi reducerea efectelor sărăciei 
în rândul femeilor;

Or. de

Amendamentul 137
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază importanţa fondurilor 
structurale, mai ales a Fondului Social 
European, ca instrument esenţial în 
sprijinirea statelor membre în eforturile lor 
de combatere a sărăciei şi a excluderii 
sociale; invită statele membre să 
întreprindă mai multe acţiuni cofinanţate în 
sprijinul unor servicii, cum ar fi facilităţile 
de îngrijire pentru copii şi persoanele în 
vârstă şi cele dependente;

19. subliniază importanţa fondurilor 
structurale, mai ales a Fondului Social 
European, ca instrument esenţial în 
sprijinirea statelor membre în eforturile lor 
de combatere a sărăciei şi a excluderii 
sociale; invită statele membre să 
întreprindă mai multe acţiuni cofinanţate, 
pentru a oferi un sprijin sporit unor 
servicii, cum ar fi facilităţile de îngrijire 
pentru copii şi persoanele în vârstă şi cele 
dependente; solicită statelor membre să 
garanteze că resursele alocate sunt 
utilizate în mod echitabil şi adecvat; 

Or. it

Amendamentul 138
Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază importanţa fondurilor 
structurale, mai ales a Fondului Social 
European, ca instrument esenţial în 
sprijinirea statelor membre în eforturile lor 
de combatere a sărăciei şi a excluderii 
sociale; invită statele membre să 
întreprindă mai multe acţiuni cofinanţate în 
sprijinul unor servicii, cum ar fi facilităţile 
de îngrijire pentru copii şi persoanele în 
vârstă şi cele dependente;

19. subliniază importanţa fondurilor 
structurale, mai ales a Fondului Social 
European, ca instrument esenţial în 
sprijinirea statelor membre în eforturile lor 
de combatere a sărăciei şi a excluderii 
sociale; invită statele membre să 
întreprindă mai multe acţiuni cofinanţate în 
sprijinul unor servicii, cum ar fi facilităţile 
de îngrijire pentru copii şi persoanele în 
vârstă şi cele dependente, inclusiv prin 
testarea unor noi forme de cooperare la 
nivel organizaţional şi financiar între 
sectorul public şi cel privat şi a unor noi 
aranjamente pentru o astfel de cooperare;

Or. it

Amendamentul 139
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază importanţa fondurilor 
structurale, mai ales a Fondului Social 
European, ca instrument esenţial în 
sprijinirea statelor membre în eforturile lor 
de combatere a sărăciei şi a excluderii 
sociale; invită statele membre să 
întreprindă mai multe acţiuni cofinanţate 
în sprijinul unor servicii, cum ar fi 
facilităţile de îngrijire pentru copii şi 
persoanele în vârstă şi cele dependente;

19. subliniază importanţa fondurilor 
structurale, mai ales a Fondului Social 
European, ca instrument esenţial în 
sprijinirea statelor membre în eforturile lor 
de combatere a sărăciei şi a excluderii 
sociale; invită statele membre să sprijine
servicii cum ar fi facilităţile de îngrijire 
pentru copii şi persoanele în vârstă şi cele 
dependente;

Or. en
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Amendamentul 140
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Veronica Lope Fontagné, Iliana Malinova Iotova, 
Marije Cornelissen, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a.  subliniază că trebuie asigurate o 
finanţare sporită în mod adecvat şi o 
utilizare eficientă a Fondului Social 
European (FSE), pentru a furniza 
resursele adecvate necesare aplicării 
măsurilor de îmbunătăţire a educaţiei şi a 
formării, pentru a putea ameliora accesul 
pe piaţa muncii şi a combate şomajul şi a 
măsurilor şi activităţilor din cadrul 
Strategiei pentru incluziune socială şi ale 
iniţiativei-pilot „Europa 2020” privind 
combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale, în favoarea persoanelor 
dezavantajate şi vulnerabile, în special 
femeile, inclusiv cele confruntate cu 
contracte precare şi nesigure; subliniază 
că normele FSE ar trebui revizuite şi 
modificate pentru ca resursele să ajungă 
la cei care au cel mai mult nevoie de 
acestea, ar trebui sporite vizibilitatea şi 
transparenţa, monitorizarea efectelor 
sociale ale utilizării fondurilor ar trebui 
efectuată cu rigurozitate şi ar trebui pus 
un accent suplimentar pe sustenabilitatea 
pe termen lung a proiectelor; solicită, prin 
urmare, ca fonduri specifice să fie alocate 
în noul cadru bugetar pentru crearea de 
locuri de muncă şi pentru incluziunea 
socială; îndeamnă statele membre să 
desfăşoare mai multe campanii de 
informare cu privire la posibilităţile de 
participare la proiectele finanţate de UE;
subliniază că părinţii singuri sunt, 
deseori, unicele persoane care se ocupă de 
educaţia copiilor lor şi solicită 
implementarea pe deplin a obiectivelor de 
la Barcelona privind asigurarea 
serviciilor de îngrijire a copilului;
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Or. en

Amendamentul 141
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. solicită statelor membre să garanteze 
că toate persoanele, în special tinerii şi 
persoanele în vârstă, au acces la îngrijiri 
de bază;

Or. it

Amendamentul 142
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. solicită statelor membre să garanteze 
că femeile în vârstă care suferă de boli 
tipice vârstei beneficiază de acces la 
medicina diagnostică şi cea preventivă, ca 
un instrument de combatere a excluziunii 
sociale şi a sărăciei;

Or. it

Amendamentul 143
Silvia Costa

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută instituirea unei facilităţi de 
microfinanţare europeană pentru angajare 
şi incluziune socială; solicită în acest cadru 

21. salută instituirea unei facilităţi de 
microfinanţare europeană pentru angajare 
şi incluziune socială; solicită în acest cadru 
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desfăşurarea de acţiuni specific concepute 
pentru a asigura un acces şi o 
disponibilitate mai mare a microfinanţării 
în cazul femeilor care au dificultăţi la 
intrarea pe piaţa muncii sau care doresc să 
desfăşoare activităţi independente sau să îşi 
lanseze propriile microîntreprinderi;

desfăşurarea de acţiuni specific concepute, 
în special asistenţă tehnică şi măsuri de 
sprijin, pentru a asigura un acces şi o 
disponibilitate mai mare a microfinanţării 
în cazul femeilor care au dificultăţi la 
intrarea pe piaţa muncii sau care doresc să 
desfăşoare activităţi independente sau să îşi 
lanseze propriile microîntreprinderi;

Or. it

Amendamentul 144
Andrea Češková

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută instituirea unei facilităţi de 
microfinanţare europeană pentru angajare 
şi incluziune socială; solicită în acest cadru 
desfăşurarea de acţiuni specific concepute 
pentru a asigura un acces şi o 
disponibilitate mai mare a microfinanţării 
în cazul femeilor care au dificultăţi la 
intrarea pe piaţa muncii sau care doresc să 
desfăşoare activităţi independente sau să îşi 
lanseze propriile microîntreprinderi;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendamentul 145
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. subliniază efectul pozitiv pe care 
egalitatea dintre bărbaţi şi femei îl are 
asupra creşterii economice; atrage atenţia 
că, potrivit mai multor studii, în condiţiile 
în care ratele de angajare, de angajare cu 
normă parţială şi de productivitate ar fi 
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aceleaşi la bărbaţi şi la femei, PNB ar 
creşte cu 30%, fapt ce nu numai că ar 
aduce beneficii economiei în ansamblul 
său, dar ar reduce şi riscul sărăciei pentru 
multe femei;

Or. es

Amendamentul 146
Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la îngrijire medicală pentru 
femeile imigrante care suferă de boli 
survenite în urma diferitelor obiceiuri 
alimentare şi practici rituale; solicită, prin 
urmare, Comisiei şi statelor membre să 
elaboreze politici în domeniul sănătăţii 
vizând combaterea şi prevenirea 
practicilor care dăunează sănătăţii 
femeilor şi care reprezintă, de asemenea, 
o cauză a excluziunii sociale şi a sărăciei;

Or. it

Amendamentul 147
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi
Comisiei.

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului,
Comisiei şi parlamentelor şi guvernelor 
statelor membre.

Or. de


