
AM\871282RO.doc PE467.253v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2011/2071(INI)

23.6.2011

AMENDAMENTELE
1 - 29

Proiect de aviz
Marije Cornelissen
(PE465.000v01.00)

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice
(2011/2071(INI))



PE467.253v01-00 2/15 AM\871282RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion

Amendamentul 1
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru atingerea principalelor 
obiective UE 2020; întrucât o atenție 
deosebită trebuie acordată, de-a lungul 
întregului semestru european, atât integrării 
principiului egalității între femei și bărbați, 
cât și politicilor al căror obiectiv este 
egalitatea între femei și bărbați;

A. întrucât dimensiunea de gen este 
esențială pentru atingerea principalelor 
obiective UE 2020 dat fiind că femeile 
constituie cea mai mare rezervă de forță 
de muncă neutilizată până în prezent și 
reprezintă majoritatea populației care 
trăiește în sărăcie în UE; întrucât o atenție 
deosebită trebuie acordată, de-a lungul 
întregului semestru european, atât integrării 
principiului egalității între femei și bărbați, 
cât și politicilor al căror obiectiv este 
egalitatea între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât măsurile de austeritate și 
măsurile de consolidare fiscală ar putea 
avea un efect negativ disproporționat 
asupra poziției femeilor pe piața forței de 
muncă și asupra sărăciei în rândul 
femeilor, de exemplu, prin reducerile din 
sectorul public care afectează femeile sau 
limitarea avantajelor fiscale pentru 
îngrijirea copilului;

Or. en
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Amendamentul 3
Silvia Costa

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât criza economică și financiară
afectează în mod special femeile, aceasta 
agravând condiția lor pe piața forței de 
muncă, prin creșterea șomajului, a 
precarității, a salariilor mici, a reducerii 
serviciilor sociale și a bunăstării familiei;

Or. it

Amendamentul 4
Silvia Costa

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât o utilizare mai intensă și mai 
eficientă a capacității femeilor ar permite 
exploatarea potențialului de creștere 
reprezentat de îmbinarea participării 
femeilor la locul de muncă, natalității și a 
dezvoltării economice;

Or. it

Amendamentul 5
Silvia Costa

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

Ac. întrucât o integrare mai echilibrată și 
o valorificare mai amplă a femeilor ar 
răspunde atât principiilor echității, cât și 
criteriilor de eficiență economică și de 
creștere a locurilor de muncă și a 
productivității;

Or. it

Amendamentul 6
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă numirea de către comisiile 
specializate ale Parlamentului European, 
inclusiv Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (FEMM), a unui raportor 
permanent care să participe la activitățile 
referitoare la semestrul european în cadrul 
Parlamentului European și să raporteze cu 
privire la aceste activități comisiei 
responsabile;

1. recomandă numirea de către comisiile 
specializate ale Parlamentului European, 
inclusiv Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (FEMM), a unui raportor 
permanent care să participe la activitățile 
referitoare la semestrul european în cadrul 
Parlamentului European și să raporteze la 
intervale regulate cu privire la aceste 
activități comisiei responsabile;

Or. de

Amendamentul 7
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă numirea de către comisiile 
specializate ale Parlamentului European, 
inclusiv Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (FEMM), a unui raportor 

1. recomandă numirea de către comisiile 
specializate ale Parlamentului European, 
inclusiv Comisia pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (FEMM) și membrii săi,
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permanent care să participe la activitățile 
referitoare la semestrul european în cadrul 
Parlamentului European și să raporteze cu 
privire la aceste activități comisiei 
responsabile;

a unui raportor permanent care să participe 
la activitățile referitoare la semestrul 
european în cadrul Parlamentului European 
și să raporteze cu privire la aceste activități 
comisiei responsabile;

Or. pl

Amendamentul 8
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să integreze o 
perspectivă a egalității de gen în procesul 
semestrului european luând în 
considerare nevoile femeilor și situația 
orientării politice definite în Analiza 
anuală a creșterii;

Or. en

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sugerează să includă în viitor
Institutul European pentru Egalitatea de 
șanse între femei și bărbați în cadrul 
proiectului semestrului european; speră 
că Institutul a început să lucreze la 
capacitate maximă și că va ajuta la 
rezolvarea lipsei de date sistematice și 
comparabile și a informațiilor grupate în 
conformitate cu criteriul de gen;

Or. lt
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Amendamentul 10
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sugerează să includă în viitor
Institutul European pentru Egalitatea de 
șanse între femei și bărbați în cadrul 
proiectului semestrului european; speră 
că Institutul a început să lucreze la 
capacitate maximă și că va ajuta la 
rezolvarea lipsei de date sistematice și 
comparabile și a informațiilor grupate în 
conformitate cu criteriul de gen;

Or. lt

Amendamentul 11
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să asigure o 
participare eficientă a organizațiilor 
societății civile, inclusiv a organizațiile 
femeilor, la proiectarea, implementarea și 
evaluarea programelor naționale de 
reformă;

Or. en

Amendamentul 12
Rovana Plumb

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

3a. subliniază includerea femeilor, în 
special a economiei feministe, în 
planificarea politicii economice la nivel 
european și național și luarea de măsuri 
obligatorii pentru o reprezentare egală a 
femeilor în procesul de luare a deciziilor 
economice;

Or. en

Amendamentul 13
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, aranjamente pentru 
concediul de îngrijire și posibilitatea de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de 
familie; solicită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze participarea 
femeilor pe piața muncii prin numărul de 
ore lucrate pe săptămână și/sau 
independența financiară;

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, a persoanelor 
vârstnice și a celor cu dizabilități care se 
află în întreținere, aranjamente și 
dispozitive pentru concediul de îngrijire și 
măsuri pentru îmbinarea vieții 
profesionale cu cea de familie; solicită 
Comisiei și statelor membre să 
monitorizeze participarea femeilor pe piața 
muncii prin numărul de ore lucrate pe 
săptămână și tipurile de contracte și/sau 
independența financiară;

Or. it

Amendamentul 14
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, aranjamente pentru 
concediul de îngrijire și posibilitatea de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de 
familie; solicită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze participarea 
femeilor pe piața muncii prin numărul de 
ore lucrate pe săptămână și/sau 
independența financiară;

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, aranjamente pentru 
concediul de îngrijire și posibilitatea de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de 
familie; solicită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze participarea 
femeilor pe piața muncii prin numărul de 
ore lucrate pe săptămână;

Or. pl

Amendamentul 15
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, aranjamente pentru 
concediul de îngrijire și posibilitatea de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de 
familie; solicită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze participarea 
femeilor pe piața muncii prin numărul de 
ore lucrate pe săptămână și/sau 
independența financiară;

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun, unitar la nivel european, de 
referințe pentru evaluarea programelor 
naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme universal
accesibile de îngrijire a copilului, 
aranjamente pentru concediul de îngrijire și 
posibilitatea de îmbinare a vieții 
profesionale cu cea de familie; solicită 
Comisiei și statelor membre să 
monitorizeze participarea femeilor pe piața 
muncii prin numărul de ore lucrate pe 
săptămână, precum și independența lor
financiară;

Or. de
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Amendamentul 16
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, aranjamente pentru 
concediul de îngrijire și posibilitatea de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de 
familie; solicită Comisiei și statelor 
membre să monitorizeze participarea 
femeilor pe piața muncii prin numărul de 
ore lucrate pe săptămână și/sau 
independența financiară;

4. solicită Comisiei să utilizeze un set 
comun de referințe pentru evaluarea 
programelor naționale de reformă, inclusiv 
disponibilitatea unor sisteme accesibile de 
îngrijire a copilului, aranjamente pentru 
concediul de îngrijire și posibilitatea de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de 
familie și încurajează programele 
naționale de reformă să fie mai sensibile 
la gen, luând în considerare situația 
economică a femeilor; solicită Comisiei și 
statelor membre să monitorizeze 
participarea femeilor pe piața muncii prin 
numărul de ore lucrate pe săptămână și/sau 
independența financiară;

Or. en

Amendamentul 17
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să ceară obiective 
naționale separate pentru ocuparea 
locurilor de muncă pentru femei și 
bărbați din partea statelor membre și să le 
ceară acestora să utilizeze date 
diferențiate pe gen în raportarea lor cu 
privire la progresele efectuate pentru 
realizarea obiectivelor UE 2020;

Or. en
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Amendamentul 18
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să stabilească 
obiective calitative în programele 
naționale de reformă cu privire la 
eliminarea diferenței de remunerare pe 
criterii de gen, prin intensificarea 
activității de întreprinzător a femeilor și 
prin crearea unor structuri pentru 
îngrijirea copiilor și a persoanelor 
vârstnice;

Or. en

Amendamentul 19
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei și statelor membre să 
sensibilizeze societatea civilă, partenerii 
sociali și publicul în general cu privire la 
principalele obiective pentru 2020 și la 
obiectivele naționale, inclusiv la 
obiectivele diferențiate pe gen pentru 
ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 20
Rovana Plumb

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

4b. solicită statelor membre să stabilească 
obiective cantitative specifice în 
programele naționale de reformă cu 
privire la ocuparea forței de muncă 
feminine în general împreună cu măsuri 
specifice destinate grupurilor de femei 
care prezintă un grad foarte scăzut de 
ocupare pe piața forței de muncă, cum ar
fi, de exemplu, femeile tinere, femeile în 
vârstă, femeile migrante, femeile cu 
dizabilități, mamele singure și femeile 
rome;

Or. en

Amendamentul 21
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să extindă și să 
îmbunătățească facilitarea schimbului de 
bune practici naționale în rândul 
societății civile și a parlamentelor 
naționale, printre altele cu privire la 
dimensiunea de gen a Strategiei UE 2020, 
de exemplu prin organizarea unei 
reuniuni o dată la trei ani înainte de 
revizuirea orientărilor;

Or. en

Amendamentul 22
Ilda Figueiredo

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

5a. observă că măsurile neoliberale care 
continuă să fie puse în aplicare, în special 
în cadrul așa - numitelor Planuri 
naționale de reformă, „guvernanța 
economică” și semestrul european, 
contribuie la agravarea crizei sociale, în 
diferite țări cu economii mai vulnerabile, 
ceea ce face tot mai dificilă viața 
familiilor, în special viața femeilor și a 
copiilor, cei care sunt victimele principale 
ale sărăciei în creștere, ale șomajului și 
ale locurilor de muncă precare și prost 
plătite;

Or. pt

Amendamentul 23
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
să susțină acest demers al integrării 
dimensiunii de gen în toate etapele 
semestrului european, furnizând date 
sigure cu privire la situația egalității de 
șanse între femei și bărbați în Uniunea 
Europeană și în fiecare dintre statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 24
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)



AM\871282RO.doc 13/15 PE467.253v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. felicită acele state membre care au 
integrat dimensiunea de gen prin 
intermediul programelor lor naționale de 
reformă în cadrul primului semestru 
european și acordă o atenție specială 
femeilor în conturarea și monitorizarea 
ocupării forței de muncă, politicilor 
educaționale și de combatere a sărăciei; 
este dezamăgit de acele state membre care 
au omis orice mențiune cu privire la gen 
în programele lor naționale de reformă;

Or. en

Amendamentul 25
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea de a acorda 
prioritate rezolvării tuturor problemelor 
legate de șomaj, sărăcie și excluziune
socială, care afectează în primul rând 
femeile, ceea ce necesită o revizuire a 
politicilor economice și financiare 
actuale, în special a Pactului de 
stabilitate, a pieței interne și a politicilor 
din domeniul concurenței, prin acordarea 
de prioritate locurilor de muncă de 
calitate, viabile și cu drepturi, investițiilor 
în serviciile publice de calitate care 
asigură incluziunea socială, în special în 
următoarele domenii: educație, sănătate 
publică, îngrijirea copiilor, îngrijirea 
persoanelor dependente, transporturi 
publice și servicii sociale;

Or. pt
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Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. observă că în cadrul primului 
semestru european calitatea programelor 
naționale de reformă variază mult în ceea 
ce privește caracterul concret, fezabil și 
cuprinzător; solicită Comisiei să aducă 
programele naționale de reformă la cea 
mai bună calitate la formatul standard 
pentru următoarele semestre europene;

Or. en

Amendamentul 27
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită statelor membre să își 
intensifice eforturile în sporirea 
participării femeilor pe piața muncii, în 
special prin investirea în măsuri care să 
concilieze activitatea profesională cu 
activitatea de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 28
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

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

5e. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul social al crizei financiare și 
economice asupra femeilor; solicită 
Comisiei și statelor membre să se asigure 
că o consolidare fiscală este în 
concordanță cu dimensiunea socială a 
strategiei UE 2020 și cu orientările 
ocupării forței de muncă; solicită 
Comisiei să evalueze efectele măsurilor de 
austeritate asupra egalității de gen, 
ocupării forței de muncă a femeilor și 
sărăciei în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 29
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. solicită Comisiei să se asigure că atât 
politicile naționale, cât și obiectivele 
anunțate în programele naționale de 
reformă sunt împreună suficient de 
ambițioase pentru a duce la realizarea 
principalelor obiective ale UE 2020; își 
exprimă preocuparea cu privire la faptul 
că în cadrul primului semestru european 
acest lucru nu s-a întâmplat; solicită 
Comisiei să se asigure că toate statele 
membre contribuie la principalele 
obiective în funcție de capacitatea proprie.

Or. en


