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Amendamentul 1
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați 
are o influență semnificativă asupra 
coeziunii sociale și economice europene, 
determinată, printre altele, de participarea 
femeilor pe piața muncii,

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați 
are o influență semnificativă asupra 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
europene, în vederea construirii unei 
societăți juste și echitabile, în care să fie 
garantat faptul că femeile și bărbații au 
aceleași posibilități în ceea ce privește 
accesul la educația de calitate, la locuri de 
muncă decente și la dezvoltarea unei 
cariere profesionale, ceea ce duce la 
creșterea proporției populației active și la 
îmbunătățirea competențelor disponibile 
și, prin urmare, la creștere economică și 
la competitivitate sporită;

Or. es

Amendamentul 2
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați 
are o influență semnificativă asupra 
coeziunii sociale și economice europene, 
determinată, printre altele, de participarea 
femeilor pe piața muncii,

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați 
are o influență semnificativă asupra 
coeziunii economice, sociale și teritoriale
europene, determinată, printre altele, de 
participarea femeilor pe piața muncii;

Or. es
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Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât numai 7% din fondurile FSE 
pentru perioada 2000-2006 au fost 
utilizate pentru finanțarea de măsuri de 
promovare a egalității între femei și 
bărbați; întrucât, în aceeași perioadă, 
măsurile de sprijinire (directă sau 
indirectă) a șanselor egale finanțate prin 
FEDER au reprezentat 21% din 
finanțarea totală;

Or. es

Amendamentul 4
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât participarea femeilor pe piața 
muncii variază considerabil de la o regiune 
la alta, rata medie de participare a femeilor 
fiind, în general, inferioară ratei medii de 
participare a bărbaților,

B. întrucât participarea femeilor pe piața 
muncii variază considerabil de la o regiune 
la alta, rata medie de participare a femeilor 
fiind, în general, inferioară ratei medii de 
participare a bărbaților; întrucât această 
situație poate fi explicată parțial prin 
faptul că femeile au dificultăți mai mari 
în a-și reconcilia viața de familie cu cea 
profesională, dat fiind că ele sunt, în 
general, cele care se ocupă de copii și de 
alte persoane aflate în întreținere;

Or. es
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Amendamentul 5
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât participarea femeilor pe piața 
muncii variază considerabil de la o regiune 
la alta, rata medie de participare a femeilor 
fiind, în general, inferioară ratei medii de 
participare a bărbaților,

B. întrucât participarea femeilor pe piața 
muncii variază considerabil de la o regiune 
la alta, rata medie de participare a femeilor 
fiind, în general, inferioară ratei medii de 
participare a bărbaților, la fel ca și salariul 
pe care îl primesc;

Or. es

Amendamentul 6
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât participarea femeilor pe piața 
muncii variază considerabil de la o regiune 
la alta, rata medie de participare a femeilor 
fiind, în general, inferioară ratei medii de 
participare a bărbaților,

B. întrucât participarea femeilor pe piața 
muncii variază considerabil de la o regiune 
la alta, rata medie de participare a femeilor 
fiind inferioară ratei medii de participare a 
bărbaților;

Or. da

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul C 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea 
persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare, însă, în același timp, acestea 
predomină și în cadrul categoriei de 

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea 
persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare, deși această tendință nu a dus 
încă la o egalizare a ratelor de ocupare a 



PE462.554v01-00 6/22 AM\862033RO.doc

RO

persoane cu cel mai scăzut nivel de 
educație;

forței de muncă; întrucât, în același timp,  
femeile predomină și în cadrul categoriei 
de persoane cu cel mai scăzut nivel de 
educație, deși această situație se schimbă 
în mod semnificativ în ultima perioadă;

Or. es

Amendamentul 8
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Considerentul C 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea 
persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare, însă, în același timp, acestea 
predomină și în cadrul categoriei de 
persoane cu cel mai scăzut nivel de 
educație,

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea 
persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare;

Or. da

Amendamentul 9
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Considerentul C 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea 
persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare, însă, în același timp, acestea 
predomină și în cadrul categoriei de 
persoane cu cel mai scăzut nivel de 
educație,

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea 
persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare;

Or. en
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Amendamentul 10
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât, în 16 state membre, riscul de 
sărăcie extremă în rândul femeilor îl 
depășește pe cel înregistrat în rândul 
bărbaților și întrucât femeile sunt mult 
mai expuse decât bărbații la condiții de 
muncă precare, în special în zonele 
rurale; 

Or. da

Amendamentul 11
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât șansele egale între bărbați și 
femei și principiul integrării dimensiunii 
de gen sunt indicate în mod expres în 
reglementările privind fondurile 
structurale drept dimensiuni transversale 
ale programării și punerii în aplicare a 
politicilor;

Or. en

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât, în medie, jumătate dintre 
persoanele participante la activitățile 
organizate de FSE în cadrul politicilor 
active de ocupare a forței de muncă sunt 
femei;

Or. es

Amendamentul 13
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât politicile referitoare la 
drepturile femeilor și la egalitatea de gen 
pot contribui în mod semnificativ la 
coeziunea teritorială;

Or. es

Amendamentul 14
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât femeile sunt mai numeroase 
în rândul persoanelor angajate în condiții 
de muncă precare (contracte pe termen 
scurt sau locuri de muncă cu timp 
parțial);

Or. pl
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Amendamentul 15
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, 
asupra necesității de a spori sprijinul 
financiar acordat măsurilor care permit 
femeilor și bărbaților să își concilieze într-
o mai mare măsură viața profesională cu 
cea familială, fapt care susține coeziunea 
socială, prin promovarea rolului familiei 
și al natalității, precum și coeziunea 
economică, prin participarea sporită a 
femeilor pe piața muncii;

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, 
asupra necesității de a spori sprijinul 
financiar acordat măsurilor care permit 
femeilor și bărbaților să își concilieze într-
o mai mare măsură viața profesională cu 
cea familială, în special prin condiții de 
muncă mai flexibile și prin asigurarea de 
servicii suficiente și de calitate de îngrijire 
a copiilor sau a altor persoane 
dependente, la prețuri accesibile, ceea ce 
le-ar permite taților, dar mai ales 
mamelor, să-și îmbine viața profesională 
cu cea de familie, fapt care susține 
coeziunea socială prin promovarea 
șanselor egale, precum și coeziunea 
economică, prin participarea sporită a 
femeilor pe piața muncii; subliniază că 
statele membre care au pus în aplicare 
politici menite să concilieze viața de 
familie cu cea profesională au reușit să 
sporească atât rata de participare a 
femeilor și a bărbaților pe piața muncii, 
cât și rata natalității;

Or. es

Amendamentul 16
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, 
asupra necesității de a spori sprijinul 
financiar acordat măsurilor care permit 
femeilor și bărbaților să își concilieze într-

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, 
asupra necesității de a spori sprijinul 
financiar acordat structurilor de îngrijire a 
copiilor, în special a copiilor cu vârste de 



PE462.554v01-00 10/22 AM\862033RO.doc

RO

o mai mare măsură viața profesională cu 
cea familială, fapt care susține coeziunea 
socială, prin promovarea rolului familiei 
și al natalității, precum și coeziunea 
economică, prin participarea sporită a 
femeilor pe piața muncii;

până la trei ani, precum și a celor de 
îngrijire a persoanelor vârstnice și 
dependente, ceea ce susține coeziunea 
socială, precum și coeziunea economică, 
prin participarea sporită a femeilor pe piața 
muncii;

Or. da

Amendamentul 17
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, 
asupra necesității de a spori sprijinul 
financiar acordat măsurilor care permit 
femeilor și bărbaților să își concilieze într-
o mai mare măsură viața profesională cu 
cea familială, fapt care susține coeziunea 
socială, prin promovarea rolului familiei și 
al natalității, precum și coeziunea 
economică, prin participarea sporită a 
femeilor pe piața muncii;

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, 
asupra necesității de a spori sprijinul 
financiar acordat măsurilor care permit 
femeilor și bărbaților să își concilieze într-
o mai mare măsură viața profesională cu 
cea familială, fapt care susține coeziunea 
socială, prin promovarea rolului familiei și 
prin favorizarea natalității, precum și 
coeziunea economică, prin participarea 
sporită a femeilor pe piața muncii;

Or. es

Amendamentul 18
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că ratele mai mari de 
ocupare a forței de muncă sunt unul 
dintre factorii principali de creștere 
economică; de asemenea, arată că, dacă 
se dorește ca obiectivul de ocupare în 
proporție de 75% a forței de muncă cu 
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vârste între 20 și 64 de an, stabilit prin 
strategia Europa 2020, să poată fi atins, 
este necesară nu doar reducerea ratei 
șomajului, ci și integrarea pe piața muncii 
a persoanelor inactive în prezent, dintre 
care multe sunt femei;

Or. es

Amendamentul 19
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea elaborării unor 
măsuri inovatoare de combatere a 
sărăciei, destinate femeilor aflate în 
situații vulnerabile, în special femeilor 
imigrante, femeilor singure și celor cu
familii numeroase;

Or. it

Amendamentul 20
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă că progresele realizate în ceea 
ce privește realizarea obiectivului 
egalității între bărbați și femei pe piața 
muncii sunt foarte limitate și subliniază 
că majoritatea țărilor din UE sunt încă 
departe de a integra dimensiunea de gen 
în politicile lor și de a evalua în mod 
sistematic impactul politicilor lor din 
perspectiva genului, după cum arată 
Comisia în cel de-al cincilea raport 
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privind coeziunea;

Or. es

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Fondul social european 
trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale întreprinse de către 
persoanele neîncadrate pe piața muncii, 
având în vedere femeile cu vârste de peste 
45 de ani;

2. consideră că Fondul social european 
trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, prin 
finanțarea măsurilor destinate grupurilor 
defavorizate (femei, tineri, persoane 
afectate de șomajul pe termen lung, 
imigranți, minorități, persoane cu 
handicap etc.), care au nevoie de sprijin 
în găsirea unui loc de muncă, prin 
promovarea  formării profesionale 
continue, combaterea discriminărilor de 
gen la alegerea carierei sau profesiei, 
sprijinirea participării femeilor la 
activitățile științifice sau tehnologice și în 
crearea de întreprinderi, precum și prin 
cofinanțarea inițiativelor economice 
individuale întreprinse de către persoanele 
neîncadrate pe piața muncii, având în 
vedere în special  femeile cu vârste de 
peste 45 de ani;

Or. es

Amendamentul 22
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Fondul social european 2. consideră că Fondul social european 
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trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale întreprinse de către 
persoanele neîncadrate pe piața muncii, 
având în vedere femeile cu vârste de peste 
45 de ani;

trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă și 
reducerea segregării de gen de pe piața 
muncii, atât a celei orizontale, cât și a 
celei verticale, îndeosebi prin cofinanțarea 
inițiativelor economice individuale 
întreprinse de către persoanele neîncadrate 
pe piața muncii, având în vedere femeile cu 
vârste de peste 45 de ani; subliniază că 
perspectiva de gen nu trebuie utilizată 
doar în acțiuni finanțate prin Fondul 
social european, ci în toate domeniile 
sprijinite prin fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 23
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Fondul social european 
trebuie să continue să sprijine creșterea
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale întreprinse de către 
persoanele neîncadrate pe piața muncii, 
având în vedere femeile cu vârste de peste 
45 de ani;

2. consideră că Fondul social european 
trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale, întrucât rata de 
ocupare a forței de muncă feminine este 
semnificativ mai mică decât cea a forței 
de muncă masculine;

Or. da

Amendamentul 24
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Fondul social european 2. consideră că Fondul social european 
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trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale întreprinse de către 
persoanele neîncadrate pe piața muncii, 
având în vedere femeile cu vârste de peste 
45 de ani;

trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale întreprinse de către 
persoanele neîncadrate pe piața muncii, 
având în vedere în special femeile cu 
vârste de peste 45 de ani;

Or. it

Amendamentul 25
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că Fondul social european 
trebuie să continue să sprijine creșterea 
ratei de ocupare a forței de muncă, 
îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor 
economice individuale întreprinse de 
către persoanele neîncadrate pe piața 
muncii, având în vedere femeile cu vârste 
de peste 45 de ani;

2. consideră că sprijinul acordat prin 
Fondul Social European are un rol crucial 
în garantarea succesului Strategiei 2020 
și că, în consecință, acesta trebuie să 
continue să se concentreze cu precădere 
asupra obiectivului reprezentat de 
creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă;

Or. es

Amendamentul 26
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, în interesul integrării lor 
depline pe piața muncii, persoanele 
angajate în condiții precare ar trebui să 
aibă același drept ca și șomerii de a 
participa la programe de stimulare a 
angajării forței de muncă cofinanțate din 
fonduri structurale;
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Or. pl

Amendamentul 27
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanta contribuție a 
FEDER la integrarea dimensiunii de gen 
în toate domeniile relevante, în special în 
acordarea de asistență pentru educație și 
formare profesională, pentru femei 
întreprinzătoare și pentru investiții în 
infrastructuri de îngrijire a copiilor, a 
vârstnicilor și a altor persoane 
dependente;

Or. es

Amendamentul 28
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că Fondul social european, 
ca parte a contribuției sale la politicile în 
materie de egalitate de gen, ar trebui, de 
asemenea, să acorde o atenție deosebită 
cofinanțării inițiativelor economice 
individuale ale persoanelor neîncadrate 
pe piața muncii, având în vedere în 
special  femeile cu vârste de peste 45 de 
ani; consideră că aceste inițiative se vor 
dovedi, probabil, foarte valoroase și din 
perspectiva obiectivului coeziunii 
teritoriale;

Or. es
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Amendamentul 29
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită modificarea Regulamentului 
FEADR pentru a permite, așa cum s-a 
întâmplat în cazul FSE, adoptarea de 
măsuri proactive pentru sprijinirea 
femeilor în perioada de programare 2014-
2020, ceea ce se putea realiza în 
perioadele anterioare, dar nu și în cea 
curentă, și ceea ce ar avea efecte benefice 
asupra ocupării forței de muncă feminine 
din zonele rurale;

Or. es

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să țină cont, într-o 
manieră adecvată, în cadrul politicii de 
coeziune, de formarea profesională a 
femeilor și solicită statelor membre să pună 
în aplicare „programe de formare de-a 
lungul vieții”;

3. invită Comisia să țină cont, într-o 
manieră adecvată, în cadrul politicii de 
coeziune, de formarea profesională a 
femeilor și de lupta împotriva 
stereotipurilor profesionale și solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
„programe de formare de-a lungul vieții” și 
să favorizeze participarea femeilor în 
sectoarele în care sunt mai puțin 
reprezentate;

Or. es
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Amendamentul 31
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să țină cont, într-o 
manieră adecvată, în cadrul politicii de 
coeziune, de formarea profesională a 
femeilor și solicită statelor membre să 
pună în aplicare „programe de formare de-
a lungul vieții”;

3. invită Comisia să țină cont, într-o 
manieră adecvată, în cadrul politicii de 
coeziune, de formarea profesională a 
femeilor și solicită statelor membre să 
consolideze „programe de formare de-a 
lungul vieții” și inițiative legate de 
îmbătrânirea activă, în special ținând 
seama de faptul că actuala criză a avut 
efecte negative asupra celor mai 
vulnerabile dintre grupurile sociale, cum 
sunt vârstnicii, minoritățile etnice și 
femeile defavorizate;

Or. en

Amendamentul 32
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să țină cont, într-o 
manieră adecvată, în cadrul politicii de 
coeziune, de formarea profesională a 
femeilor și solicită statelor membre să pună 
în aplicare „programe de formare de-a 
lungul vieții”;

3. invită, de asemenea, Comisia să se 
asigure, în cadrul politicii de coeziune, că
formarea profesională a femeilor este 
susținută și solicită statelor membre ca, în 
acest scop, să pună în aplicare „programe 
de formare de-a lungul vieții”;

Or. es
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Amendamentul 33
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
prevadă măsuri dedicate care să utilizeze 
resursele și procedurile existente, de 
exemplu fondurile de garantare, pentru 
lansarea de inițiative în materie de 
microfinanțări și microcredite consacrate 
în special femeilor;

Or. it

Amendamentul 34
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină reforma politicii de coeziune 
inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai 
mare concentrare a mijloacelor asupra unui 
număr mai restrâns de priorități, cu 
condiția de a garanta durabilitatea egalității 
între femei și bărbați în cadrul pieței 
muncii;

4. sprijină reforma politicii de coeziune 
inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai 
mare concentrare a mijloacelor asupra unui 
număr mai restrâns de priorități, cu 
condiția de a garanta durabilitatea 
domeniului prioritar al egalității între 
femei și bărbați în cadrul pieței muncii;

Or. da

Amendamentul 35
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină reforma politicii de coeziune 4. sprijină reforma politicii de coeziune 
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inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai 
mare concentrare a mijloacelor asupra unui 
număr mai restrâns de priorități, cu 
condiția de a garanta durabilitatea egalității 
între femei și bărbați în cadrul pieței 
muncii;

inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai 
mare concentrare a mijloacelor asupra unui 
număr mai restrâns de priorități, cu măsuri 
dedicate și obiective strategice, cu condiția 
de a garanta durabilitatea egalității între 
femei și bărbați în cadrul pieței muncii;

Or. it

Amendamentul 36
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină reforma politicii de coeziune 
inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai 
mare concentrare a mijloacelor asupra unui 
număr mai restrâns de priorități, cu 
condiția de a garanta durabilitatea egalității 
între femei și bărbați în cadrul pieței 
muncii;

4. sprijină reforma politicii de coeziune 
inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai 
mare concentrare a mijloacelor asupra unui 
număr mai restrâns de priorități, cu 
condiția de a garanta durabilitatea egalității 
între femei și bărbați în cadrul pieței 
muncii ca prioritate în noua perioadă de 
programare;

Or. es

Amendamentul 37
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să instituie 
unități de experți în integrarea 
dimensiunii de gen și șanse egale în 
cadrul autorităților de gestionare, să  
introducă procedura de evaluare a 
impactului de gen în faza de selecție și să 
monitorizeze cu strictețe concluziile și 
rezultatele programelor aplicate în ceea ce 
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privește progresele legate de egalitatea 
între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 38
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre și 
autorităților locale și regionale să-și 
respecte angajamentul față de egalitatea 
de gen, nediscriminare și accesul 
persoanelor cu handicap la toate etapele 
punerii în aplicare a programelor; își 
exprimă îngrijorarea față de faptul că, 
deși toate programele menționează în mod 
explicit egalitatea, aceasta nu este 
totdeauna luată în considerare la punerea 
în practică a programelor, după cum s-a 
dovedit în momentul evaluării punerii în 
aplicare și a rezultatelor acestora;

Or. es

Amendamentul 39
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra necesității de a 
asigura monitorizarea acțiunilor 
întreprinse de Comisie, menționate în 
cadrul documentului care însoțește 
„Strategia pentru egalitatea între femei și 
bărbați 2010-2015”;

5. solicită Comisiei să elaboreze un plan 
de acțiune pentru determinarea 
obiectivelor specifice și măsurabile, cu 
termene clare, menționate în cadrul 
documentului care însoțește „Strategia 
pentru egalitatea între femei și bărbați 
2010-2015”, și atrage atenția asupra 
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necesității monitorizării acțiunilor 
întreprinse de Comisie;

Or. da

Amendamentul 40
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să pună în aplicare 
în mod eficient toate instrumentele 
financiare disponibile la nivel european, 
menite să sprijine incluziunea în cadrul 
pieței muncii.

6. invită statele membre și autoritățile 
locale și regionale să pună în aplicare în 
mod eficient toate instrumentele financiare 
disponibile la nivel european pentru a 
sprijini incluziunea în cadrul pieței muncii 
a tuturor, în special a celor mai 
vulnerabile dintre grupurile de femei 
(femeile cu handicap, emigrantele, 
femeile aparținând minorităților, femeile 
care au fost victime ale violenței de gen, 
femeile cu un nivel de educație redus 
etc.);

Or. es

Amendamentul 41
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să invite statele 
membre să stabilească obiective clare 
pentru mobilitatea europeană, educație, 
formare și dezvoltarea posibilităților 
profesionale ale femeilor, în sectorul 
dedicat proiectelor transnaționale din 
cadrul Fondului social european;
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Or. it

Amendamentul 42
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze orientări privind utilizarea 
Fondului social european astfel încât să 
se garanteze că deprinderile și 
competențele de specialitate ale tinerelor 
femei se dezvoltă în acele sectoare în care 
prezența lor este mai redusă, conform 
strategiei pentru dezvoltarea regională a 
inovării și a locurilor de muncă de 
calitate;

Or. it


