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Amendamentul 1
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât strategia Europa 2020 își 
propune să sporească rata de ocupare a 
bărbaților și a femeilor până la 75%; 
întrucât rata de ocupare a femeilor se 
situează în prezent la 58,2%;

A. întrucât unul din obiectivele Strategiei
Europa 2020 este de a spori rata de 
ocupare a bărbaților și a femeilor până la 
75%; întrucât rata de ocupare a femeilor se 
situează în prezent la 58,2%, cu 
discrepanțe uriașe între statele membre;

Or. en

Amendamentul 2
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât strategia Europa 2020 își 
propune să sporească rata de ocupare a 
bărbaților și a femeilor până la 75%; 
întrucât rata de ocupare a femeilor se 
situează în prezent la 58,2%;

A. întrucât Strategia Europa 2020 își 
propune să sporească rata de ocupare a 
bărbaților și a femeilor în UE până la 75%; 
întrucât rata de ocupare a femeilor în UE
se situează în prezent la 58,2%;

Or. de

Amendamentul 3
Edite Estrela

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, astfel cum este prevăzut în 
Strategia Europa 2020, Uniunea 
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Europeană trebuie să creeze în jurul a un 
milion de noi locuri de muncă în 
domeniile științei și tehnologiei (S&T), iar 
femeile rămân slab reprezentate atât în 
ceea ce privește cursurile, cât și în 
locurile de muncă;

Or. pt

Amendamentul 4
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât femeile sunt într-o poziție 
defavorizată pe piața forței de muncă și 
sunt disproporționat reprezentate în 
munca cu fracțiune de normă și în noi 
regimuri de lucru de multe ori precare, 
confruntându-se cu obstacole în obținerea 
accesului la drepturi sociale depline, 
protecție socială și prestații;

Or. pt

Amendamentul 5
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. îndeamnă Comisia să ia măsuri 
pentru a ajuta lucrătorii vulnerabili, mai 
ales oamenii care sunt slab calificați, 
șomeri, tineri sau bătrâni, cu handicap 
fizic sau mental sau membri ai 
minorităților, prin furnizarea de servicii 
de orientare profesională și prin 
conceperea unor programe specifice 
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pentru a oferi formare și experiență 
profesională adaptate la nevoi specifice;

Or. lt

Amendamentul 6
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Strategia UE 2020 acordă o 
atenție deosebită transformării ecologice, 
sectorului energiei regenerabile și 
locurilor de muncă compatibile cu știința 
și tehnologia intensivă pentru o economie 
durabilă; întrucât incluziunea activă și de 
reintegrare a femeilor pe piața forței de 
muncă este esențială pentru atingerea 
obiectivelor ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Edite Estrela

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, chiar dacă microcreditele 
reprezintă un instrument vital pentru 
activitatea femeilor întreprinzător, 
precum și pentru crearea unor 
întreprinderi familiale, femeile rămân 
slab reprezentate în activitatea economică 
în Uniunea Europeană, reprezentând o 
medie de 30% din toți antreprenorii;

Or. pt
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Amendamentul 8
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât sporirea formelor atipice de 
locuri de muncă cauzată de o mai mare
flexibilitate descalifică un număr tot mai 
mare de femei angajate de la prestațiile 
sociale, deoarece eligibilitatea pentru 
acestea depinde de statutul ocupațional al 
unui angajat; întrucât o mai mare 
flexibilitate pune, de asemenea, în pericol 
viabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială;

Or. pt

Amendamentul 9
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât peste 60 % din studenții 
absolvenți de universități sunt femei; 
întrucât nu destule femei și fete intră în 
domeniul științei, conducând la 
segregarea de gen severă în sector; 
întrucât diferența de gen între ocuparea 
forței de muncă feminine și cea masculine 
în sectorul tehnologiei informației a avut 
de-a lungul timpului tendința de a se 
extinde, și nu de a se restrânge;

Or. en
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Amendamentul 10
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât diferențele între femei și 
bărbați pe piața muncii din UE persistă în 
ceea ce privește remunerarea, ratele 
fracțiunilor de normă comparativ cu cele 
al normei întregi, precum și rata de 
ocupare, printre altele din cauza 
statutului de părinte; întrucât segregarea 
pieței muncii în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă este un obstacol major 
pentru buna funcționare a pieței muncii a 
UE;

Or. en

Amendamentul 11
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces 
prin intermediul unor măsuri voluntare și 
al unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe;

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să garanteze punerea eficientă în 
aplicare a legislației de combatere a 
discriminării; subliniază importanța 
monitorizării cerințelor de pe piața muncii 
și a celor referitoare la competențe 
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Or. da

Amendamentul 12
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe;

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile; subliniază 
importanța monitorizării cerințelor de pe 
piața muncii și a celor referitoare la 
competențe;

Or. pl

Amendamentul 13
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
armonizării depline a politicilor UE și
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
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acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe;

în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării și 
combinarea cerințelor de pe piața muncii 
și a celor referitoare la competențe;

Or. en

Amendamentul 14
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe;

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe; invită statele 
membre să ofere un sprijin amplu 
ministerelor muncii și educației naționale, 
pentru a pune în aplicare programe de 
integrare a principiului egalității între 
femei și bărbați;

Or. en
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Amendamentul 15
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe; 

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata 
de ocupare a femeilor, statele membre 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
punerii în aplicare eficiente a legislației de 
combatere a discriminării și a dispozițiilor 
care vizează compatibilitatea cu viața de 
familie, să promoveze recrutarea femeilor 
în cadrul unor locuri de muncă la care 
acestea nu au în mod tradițional acces prin 
intermediul unor măsuri voluntare și al 
unor obiective realizabile, asigurând 
accesibilitatea și responsabilitatea; 
subliniază importanța monitorizării 
cerințelor de pe piața muncii și a celor 
referitoare la competențe; subliniază din 
nou nevoia urgentă de a asigura 
structurile necesare pentru îngrijirea 
copiilor, astfel încât să permită mamelor 
care exercită o activitate profesională să 
realizeze un echilibru între viața de 
familie și cea profesională;

Or. de

Amendamentul 16
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de organiza 
piața forței de muncă în interesul 
concilierii vieții profesionale cu viața 
privată prin crearea unor structuri și 
instituții pentru îngrijirea copiilor, a 
persoanelor vârstnice și a altor persoane 
aflate în întreținere, precum și de a face 
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mai mult pentru a introduce ore de lucru 
mai flexibile și diferite opțiuni pentru 
munca la distanță;

Or. da

Amendamentul 17
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că dificultatea 
combinării vieții profesionale cu viața 
privată înseamnă că fracțiunea de normă 
este în esență un fenomen caracteristic 
femeilor, deoarece trei din fiecare patru 
fracțiuni de normă sunt deținute de femei; 
ca urmare, consideră că o parte din 
potențialul femeilor nu este utilizate și 
independența lor economică este pusă în 
pericol pe termen mediu și lung;

Or. pt

Amendamentul 18
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
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subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor și să se 
promoveze alegerea de către tinere a unor 
filiere de învățământ cu profil tehnic sau 
ingineresc, în vederea unei adaptări cât 
mai flexibile a educației și a formării
profesionale la necesitățile forței de 
muncă;

subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor, în vederea unei 
adaptări cât mai flexibile a educației și a 
formării profesionale la necesitățile forței 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor și să se 
promoveze alegerea de către tinere a unor 
filiere de învățământ cu profil tehnic sau 
ingineresc, în vederea unei adaptări cât mai 
flexibile a educației și a formării 
profesionale la necesitățile forței de 
muncă;

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se dea posibilitatea femeilor să se 
integreze, reintegreze și să avanseze pe 
piața forței de muncă, în special a celor 
vulnerabile, care se confruntă cu șomajul 
structural și cu dificultăți în ceea ce 
privește revenirea pe piața muncii, fie din 
cauza pierderii locului de muncă 
determinate de criza financiară recentă, 
fie după un concediu de maternitate sau 
parental sau alte motive, oportunități de 
recalificare și acces și stimulente la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor și să se 
promoveze alegerea de către tinere a unor 
filiere de învățământ cu profil tehnic sau 
ingineresc, în vederea unei adaptări cât mai 
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flexibile a educației și a formării 
profesionale la necesitățile forței de 
muncă, în special nevoia de lucrători cu 
un nivel ridicat de calificare;

Or. en

Amendamentul 20
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor și să se 
promoveze alegerea de către tinere a unor 
filiere de învățământ cu profil tehnic și
ingineresc, în vederea unei adaptări cât 
mai flexibile a educației și a formării 
profesionale la necesitățile forței de 
muncă;

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor și să se 
promoveze alegerea de către tinere a unor 
filiere de învățământ cu profil tehnic, 
ingineresc și de competență în domeniul 
TIC, în vederea unei adaptări cât mai 
flexibile a educației și a formării 
profesionale la necesitățile forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 21
Juozas Imbrasas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
subliniază, în plus, că este necesar să se 
ofere femeilor condițiile de a participa 
activ la învățarea pe tot parcursul vieții în 
fiecare etapă a carierei lor și să se 
promoveze alegerea de către tinere a unor 
filiere de învățământ cu profil tehnic sau 
ingineresc, în vederea unei adaptări cât mai 
flexibile a educației și a formării 
profesionale la necesitățile forței de 
muncă; 

2. subliniază că, în vederea asigurării unui 
înalt nivel de calificare și competență al 
femeilor de pe piața muncii, este necesar să 
se ofere femeilor care se confruntă cu 
șomajul structural și cu dificultăți în ceea 
ce privește revenirea pe piața muncii după 
un concediu de maternitate sau parental 
oportunități de recalificare și acces la 
formarea profesională, indiferent de tipul 
de contract de muncă, cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea calificărilor lor; 
subliniază importanța de a orienta
formarea profesională în instituțiile de 
învățământ superior mai mult către
nevoile pieței forței de muncă; subliniază, 
în plus, că este necesar să se ofere femeilor 
condițiile de a participa activ la învățarea 
pe tot parcursul vieții în fiecare etapă a 
carierei lor și să se promoveze alegerea de 
către tinere a unor filiere de învățământ cu 
profil tehnic sau ingineresc, în vederea unei 
adaptări cât mai flexibile a educației și a 
formării profesionale la necesitățile forței 
de muncă;

Or. lt

Amendamentul 22
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să ia măsuri 
pentru ca oficiile forțelor de muncă să 
funcționeze mai eficient și pentru ca 
ofertele de locuri de muncă, în special, să 
fie mai vizibile pentru a facilita revenirea 
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femeilor în câmpul muncii după 
concediul de maternitate sau cel de 
creștere a copilului;

Or. it

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. trebuie acordată o atenție deosebită 
pentru integrarea competențelor TIC, a 
competențelor digitale și a aptitudinilor de 
comunicare în formarea profesională și 
politicile de învățare continuă din statele 
membre ale UE, precum și de a încuraja 
femeile să profite de acestea, deoarece 
femeile sunt mai vulnerabile în ceea ce 
privește competența TIC;

Or. en

Amendamentul 24
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că sunt necesare 
sisteme eficiente de orientare școlară și 
profesională pentru a îndruma femeile 
tinere către învățământul tehnic superior, 
universitar sau neuniversitar, și, astfel, să 
își intensifice prezența în sectoare 
strategice pentru dezvoltarea viitoare, cum 
ar fi mediul și sectorul energetic;

Or. it
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Amendamentul 25
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este necesară combaterea 
stereotipurilor de gen în educație, care 
duc adesea la un abuz de capital uman 
feminin în Europa și invită Comisia să 
extindă domeniul de aplicare a legislației 
UE pentru a îngloba egalitatea de gen în 
educație;

Or. en

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că investițiile în 
infrastructura socială reprezintă o ocazie 
de modernizare a Europei și de 
promovare a egalității și poate fi văzută ca 
o strategie paralelă pentru investițiile în 
tehnologiile ecologice de modernizare a 
infrastructurii fizică; consideră că 
egalitatea de gen ar trebui, prin urmare, 
să fie o prioritate politică și un instrument 
esențial;

Or. en

Amendamentul 27
Siiri Oviir
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. susține că în cazul în care calificările
și abilitățile lucrătorilor femei vor nu se 
vor modifica într-un spațiu economic aflat 
în schimbare, iar cei care doresc acest 
lucru trebuie să fie ajutați să se întoarcă 
la locul de muncă, este esențial ca
lucrătorii aflați în concediu pentru 
creșterea copilului să fie, de asemenea,
incluși în activitățile de formare
organizate de către angajatorul lor;

Or. et

Amendamentul 28
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea investițiilor în 
programe de educație și formare 
profesională pentru a asigura o tranziție 
lină pentru lucrătorii vizați și să se 
asigure că nicio regiune nu are de suferit 
ca urmare a transformării producției de 
energie; solicită o atenție deosebită pentru 
a se asigura că transformarea în energie 
din surse regenerabile presupune, de 
asemenea, o evoluție către locuri de 
muncă decente și de înaltă calitate pentru 
bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 29
Britta Thomsen
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor atât pe 
plan vertical, cât și orizontal, prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, al schimbului de 
bune practici și de indicatori pentru analiza 
comparată între statele membre;

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor,
manifestată atât în reprezentarea
necorespunzătoare a acestora în funcții de 
conducere, cât și în segregarea bazată pe 
gen a pieței forței de muncă prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva prejudecăților și stereotipurilor, 
al schimbului de bune practici și de 
indicatori pentru analiza comparată între 
statele membre, precum și măsuri 
legislative, inclusiv cote pentru a mări 
reprezentarea femeilor în funcții de 
conducere;

Or. da

Amendamentul 30
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor atât pe 
plan vertical, cât și orizontal, prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, al schimbului de 
bune practici și de indicatori pentru analiza 
comparată între statele membre;

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor atât pe 
plan vertical, cât și orizontal, prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, precum și 
barierele „plafonului de sticlă”, al 
schimbului de bune practici și de indicatori 
pentru analiza comparată între statele 
membre;

Or. en
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Amendamentul 31
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor atât pe 
plan vertical, cât și orizontal, prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, al schimbului de 
bune practici și de indicatori pentru analiza 
comparată între statele membre;

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, cum ar fi Fondul 
social european (FSE), măsuri pentru 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată și schimbul de 
bune practici și de indicatori pentru analiza 
comparată între statele membre;

Or. it

Amendamentul 32
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor atât pe 
plan vertical, cât și orizontal, prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, al schimbului de 
bune practici și de indicatori pentru analiza 
comparată între statele membre;

3. invită statele membre să includă în 
reformele lor structurale ale pieței muncii 
instrumente de combatere a discriminării 
profesionale împotriva femeilor atât pe 
plan vertical, cât și orizontal, prin 
intermediul unor măsuri eficace de luptă 
împotriva stereotipurilor, al schimbului de 
bune practici și de indicatori pentru analiza 
comparată între statele membre și, în cazul 
în care este necesar și pentru atât timp cât 
va fi necesar, prin cote obligatorii de 
femei;

Or. de
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Amendamentul 33
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă reînnoirea de către 
Comisia Europeană a abordării de gen în 
domeniul științei și educației în domeniul 
TIC în cursul următorului program-
cadru;

Or. en

Amendamentul 34
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că există încă diferențe între 
femei și bărbați pe piața muncii din UE, 
inclusiv diferențe de salarizare, diferențe 
privind munca cu fracțiune de normă și 
cu normă întreagă, diferențe ale ratelor
de ocupare, diferențe privind efectul 
asupra ratelor de ocupare din cauza 
statutului de părinte, diferențe de pensie
între femei și bărbați; consideră că
rolurile genurilor și segregarea pieței 
forței de muncă constituie un obstacol 
major pentru funcționarea pieței forței de 
muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 35
Ilda Figueiredo
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că statele membre ar trebui 
să ia măsuri adecvate pentru a elimina 
treptat locurile de muncă precare și 
atipice, care afectează în principal 
femeile; consideră că un instrument ar 
putea fi stabilirea unui sistem de creștere 
progresivă a contribuțiilor la asigurările 
sociale din partea angajatorilor, în 
conformitate cu principiul „pentru un 
statut ocupațional tot mai scăzut 
(perioadă scurtă, perspective slabe, riscuri 
mari), cotizații de asigurări sociale tot mai 
mari”; consideră contribuțiile progresive 
o motivare a angajatorilor, de exemplu, să 
emită un contract permanent, mai 
degrabă decât să prelungească unul 
temporar și, astfel, să îi încurajeze să 
angajeze salariați în condiții mai 
favorabile;

Or. pt

Amendamentul 36
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, în ceea ce privește
măsurile de mai sus, ar trebui să se aplice 
o cerință de transparență, ceea ce 
înseamnă că toate firmele ar trebui să-și 
publice grilele de salarizare; 

Or. de
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Amendamentul 37
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar și să realizeze investiții pentru 
participarea femeilor la piața muncii, prin 
promovarea metodelor de gestionare a 
diversității, prin încurajarea femeilor pe 
plan profesional și prin promovarea
creării de noi locuri de muncă menite să 
asigure un echilibru între viața profesională 
și viața privată, cum ar fi formele flexibile 
de încadrare în muncă;

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar pentru participarea femeilor la 
piața muncii, prin promovarea creării de 
noi locuri de muncă menite să asigure un 
echilibru între viața profesională și viața 
privată, cum ar fi formele flexibile de 
încadrare în muncă;

Or. pl

Amendamentul 38
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar și să realizeze investiții pentru 
participarea femeilor la piața muncii, prin 
promovarea metodelor de gestionare a 
diversității, prin încurajarea femeilor pe 
plan profesional și prin promovarea creării 
de noi locuri de muncă menite să asigure 
un echilibru între viața profesională și 
viața privată, cum ar fi formele flexibile 
de încadrare în muncă;

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar pentru măsurile de conciliere a 
vieții profesionale cu viața de familie și să 
realizeze investiții pentru participarea 
femeilor la piața muncii, prin promovarea 
metodelor de gestionare a diversității, prin 
încurajarea femeilor pe plan profesional și 
prin promovarea creării de noi locuri de 
muncă cu mai multe forme flexibile ale 
condițiilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 39
Barbara Matera
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar și să realizeze investiții pentru 
participarea femeilor la piața muncii, prin 
promovarea metodelor de gestionare a 
diversității, prin încurajarea femeilor pe 
plan profesional și prin promovarea creării 
de noi locuri de muncă menite să asigure 
un echilibru între viața profesională și
viața privată, cum ar fi formele flexibile de 
încadrare în muncă;

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar și să realizeze investiții pentru 
participarea femeilor la piața muncii, prin 
promovarea metodelor de gestionare a 
diversității, prin încurajarea femeilor pe 
plan profesional și prin promovarea creării 
de noi locuri de muncă menite să asigure 
un echilibru între viața profesională și 
viața privată, cu forme flexibile de 
încadrare în muncă, cum ar fi fracțiunea 
de normă sau posibilitățile de muncă la 
distanță

Or. it

Amendamentul 40
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să acorde sprijinul 
necesar și să realizeze investiții pentru 
participarea femeilor la piața muncii, prin 
promovarea metodelor de gestionare a 
diversității, prin încurajarea femeilor pe 
plan profesional și prin promovarea creării 
de noi locuri de muncă menite să asigure 
un echilibru între viața profesională și 
viața privată, cum ar fi formele flexibile de 
încadrare în muncă;

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde sprijinul necesar și să realizeze 
investiții pentru participarea femeilor la 
piața muncii, prin promovarea metodelor 
de gestionare a diversității, prin încurajarea 
femeilor pe plan profesional și prin 
promovarea creării de noi locuri de muncă 
menite să asigure un echilibru între viața 
profesională și viața privată, cum ar fi 
formele flexibile de încadrare în muncă;

Or. da

Amendamentul 41
Antonyia Parvanova
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează Comisia Europeană să 
promoveze egalitatea între sexe în 
industrie pentru a permite participarea 
egală a bărbaților și femeilor, acordând o 
atenție specială sectoarelor dominate în 
mod obișnuit de bărbați;

Or. en

Amendamentul 42
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să își revizuiască
sistemele de securitate socială, iar 
partenerii sociali să-și modifice acordurile
contractuale prin extinderea drepturilor și
garanțiilor pentru raporturi de muncă 
neobișnuite, atipice;

Or. it

Amendamentul 43
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că noile locuri de 
muncă ar trebui să fie însoțite de noi 
forme ale regimurilor de muncă, ce vor 
permite lucrătorilor cu copii în îngrijire 
să lucreze după un program alternativ, să 
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își reducă timpul de lucru sau să opteze 
pentru munca la distanță;

Or. pt

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită dezvoltarea unei economii
domestice pentru a satisface nevoile reale
și pentru a asigura servicii de îngrijire de 
înaltă calitate accesibile tuturor, condiții 
bune de muncă și de plată pentru a evita
recurgerea la munca nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită dezvoltarea unei economii
domestice pentru a satisface nevoile reale
și pentru a asigura servicii de îngrijire de 
înaltă calitate accesibile tuturor, condiții 
bune de muncă și de plată pentru a evita
recurgerea la munca nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 45
Ilda Figueiredo
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează distribuirea echitabilă a 
muncii neremunerate între femei și 
bărbați, prin asigurarea măsurilor de 
concediu plătit pentru creșterea copilului, 
precum și dezvoltarea concediului plătit 
pentru responsabilitățile de îngrijire; 
invită Comisia să completeze cadrul 
juridic existent privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea de familie, 
inclusiv dispozițiile privind concediul de 
paternitate și concediul pentru persoane 
aflate în îngrijire, altele decât copiii; 
invită Consiliul să aprobe proiectul de 
propunere legislativă cu privire la 
lucrătoarele gravide (Directiva privind 
concediul de maternitate);

Or. en

Amendamentul 46
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută anunțurile Comisiei privind
revizuirea sistemului de pensii pentru cei
cu diferențe privind contribuțiile la pensii
din cauza perioadelor de șomaj, de boală
sau de îngrijire, care afectează în 
principal femeile, invitând în acest 
context Comisia să prezinte noi propuneri
legislative care acoperă concediul de 
paternitate, concediul de adopție și
concediul de îngrijire a persoanelor aflate 
în întreținere;

Or. en
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Amendamentul 47
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de faptul că cercetările recente
demonstrează că o flexibilitate sporită are
drept efect general reducerea statutului 
angajaților, în special al femeilor, care
deseori nu sunt angajate permanent, ci 
temporar, și în mod involuntar recurg la 
autoangajare; întrucât cercetări noi, 
bazate pe date furnizate de OCDE, arată 
că cu cât locul de muncă este mai flexibil, 
cu atât este mai precar, iar flexibilitatea 
muncii are cel mai puternic efect negativ
asupra potențialului de angajare
(îmbunătățirea competențelor și 
calificărilor angajaților);

Or. pt

Amendamentul 48
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act cu îngrijorare de impasul actual
în cadrul Consiliului cu privire la
propunerea de revizuire a Directivei 
92/85/CEE aprobată de Parlament; 
subliniază faptul că revizuirea acestei 
directive va facilita combinarea vieții 
profesionale cu viața privată pentru 
bărbați și femei și ar putea contribui la
stimularea ocupării forței de muncă 
feminine;
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Or. pt

Amendamentul 49
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită statele membre să îndeplinească
obiectivele privind îngrijirea copiilor de la 
Barcelona pentru a îmbunătăți
participarea pe piața forței de muncă și 
independența economică a femeilor;
invită statele membre să depășească 
obstacolele care împiedică femeile să 
lucreze totalul de ore pe care îl doresc –
fie că este vorba de fracțiune de normă
sau de normă întreagă; subliniază 
necesitatea unor salarii decente și accesul 
la securitate socială deplină, indiferent 
dacă lucrează cu normă întreagă sau cu 
fracțiune de normă;

Or. en

Amendamentul 50
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că nu doar munca „la 
birou” oferă oportunități de sporire a 
ratei de ocupare a femeilor, ci și sectorul 
serviciilor comerciale – asigurări și 
consultanță, de exemplu – precum și 
sectorul ecologiei și al locurilor de muncă
sustenabile;

5. invită statele membre să își intensifice 
eforturile pentru a preveni segregarea
bazată pe gen a piețelor forței de muncă și
să contracareze tendința angajării multor 
femei la locuri de munci prost plătite, prin 
stimularea interesul băieților și fetelor 
încă din școală cu privire la întregul 
spectru de ocupații posibile, și să extindă
oportunitățile de formare pentru femei, 
astfel încât să le permită să se adapteze la 
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schimbările de pe piața forței de muncă pe 
parcursul carierei lor;

Or. da

Amendamentul 51
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că nu doar munca „la 
birou” oferă oportunități de sporire a ratei 
de ocupare a femeilor, ci și sectorul 
serviciilor comerciale – asigurări și 
consultanță, de exemplu – precum și 
sectorul ecologiei și al locurilor de muncă 
sustenabile;

5. remarcă faptul că nu doar munca „la 
birou” oferă oportunități de sporire a ratei 
de ocupare a femeilor, ci și sectorul 
serviciilor comerciale – asigurări și 
consultanță, de exemplu – precum și 
sectorul ecologiei și al locurilor de muncă 
sustenabile și, prin urmare, spiritul 
întreprinzător al femeilor ar trebui 
sprijinit, în timp ce PPP (parteneriatele 
public-privat), precum stimulentele pentru 
angajatori pentru a recruta mai multe 
femei ar trebui încurajate de către statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 52
Siiri Oviir

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că nu doar munca „la 
birou” oferă oportunități de sporire a ratei 
de ocupare a femeilor, ci și sectorul 
serviciilor comerciale – asigurări și 
consultanță, de exemplu – precum și 
sectorul ecologiei și al locurilor de muncă 

5. remarcă faptul că nu doar munca „la 
birou” oferă oportunități de sporire a ratei 
de ocupare a femeilor, ci și sectorul de 
protecție a casei, sectorul logistic (inclusiv 
transport), sectorul serviciilor comerciale –
asigurări și consultanță, de exemplu –
precum și sectorul ecologiei și al locurilor 
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sustenabile; de muncă sustenabile;

Or. et

Amendamentul 53
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia și statele membre
să sprijine și să dezvolte programe
specifice orientate spre recrutarea
femeilor în profesii tehnice prin subvenții
pentru cadre didactice tinere de sex 
feminin, în conformitate cu cele mai bune 
practici în anumite state membre, cum ar 
fi programul „Excellentia” în Austria, 
care a făcut posibilă dublarea numărului
profesorilor de sex feminin în domeniul 
S&T și a contribuit la înființarea unor 
centre de cercetare de înaltă calitate,
conduse de femei;

Or. pt

Amendamentul 54
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită dezvoltarea unei economii
domestice pentru a satisface nevoile reale
și pentru a asigura servicii de îngrijire de 
înaltă calitate accesibile tuturor, condiții 
bune de muncă și de plată pentru a evita
recurgerea la munca nedeclarată;

Or. en
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Amendamentul 55
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța vitală a
dobândirii de abilități și competențe prin 
învățarea pe tot parcursul vieții; consideră
că ar trebui adoptată o strategie globală 
pentru educație și învățarea pe tot 
parcursul vieții și, în special, o nouă 
abordare a educației și formării pentru 
adulți, bazate pe principii comune, cum ar 
fi responsabilitatea comună și
parteneriatul, mecanisme eficiente de 
finanțare, căi flexibile și de înaltă calitate, 
cursuri specifice de formare inițială și 
continuă;

Or. lt

Amendamentul 56
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că locurile de muncă 
ecologice au potențialul de a deveni un 
segment-cheie al creșterii viitoarei piețe 
europene a muncii, deoarece în prezent 
peste 20 de milioane de locuri de muncă 
din Uniunea Europeană pot fi considerate 
ca fiind „ecologice”, iar dovezi recente 
arată că doar locurile de muncă în 
sectorul energiei regenerabile au un 
potențial de a se dubla la 2,8 milioane 
până în 2020; invită Consiliul, Comisia și 
statele membre să se asigure că egalitatea 
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femeilor beneficiază de acest lucru;

Or. en

Amendamentul 57
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă statele membre să 
promoveze activitatea independentă prin 
reducerea obstacolelor administrative
pentru crearea de noi întreprinderi și 
promovarea unor programe speciale de 
împrumut pentru femei, în special prin
sporirea liniilor de credite bancare
comerciale pentru femeile întreprinzător 
și asistență pentru crearea de societăți de 
credit sau asociații specializate în
împrumuturi pentru femei;

Or. pt

Amendamentul 58
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul privat să adopte toate 
măsurile posibile pentru a elimina 
diferențele de remunerare dintre femei și 
bărbați, cu scopul de a ameliora 
participarea femeilor la piața muncii;

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul privat și public să 
adopte toate măsurile posibile și necesare
pentru a elimina diferențele de remunerare 
dintre femei și bărbați, cu scopul de a 
ameliora participarea femeilor la piața 
muncii; subliniază, în acest context,
importanța transparenței prin statistici 
mai bune, precum și a unei definiții
utilizabile a „muncii de valoare egală”;
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Or. da

Amendamentul 59
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul privat să adopte toate 
măsurile posibile pentru a elimina 
diferențele de remunerare dintre femei și 
bărbați, cu scopul de a ameliora 
participarea femeilor la piața muncii;

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul privat să adopte toate 
măsurile posibile pentru a elimina 
diferențele de remunerare dintre femei și 
bărbați, și inegalitățile majore în ceea ce 
privește accesul, plata, dezvoltarea 
carierei, participarea și guvernarea, cu 
scopul de a ameliora participarea femeilor 
la piața muncii;

Or. it

Amendamentul 60
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul privat să adopte toate 
măsurile posibile pentru a elimina 
diferențele de remunerare dintre femei și 
bărbați, cu scopul de a ameliora 
participarea femeilor la piața muncii;

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze sectorul privat să adopte toate 
măsurile posibile pentru a elimina 
diferențele de remunerare dintre femei și 
bărbați, precum și alte bariere, cu scopul 
de a ameliora participarea femeilor la piața 
muncii;

Or. en
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Amendamentul 61
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că „locurile de 
muncă ecologice” au potențialul de a 
deveni un domeniu important de creștere
în viitoarea piață europeană a muncii;
invită Consiliul, Comisia și statele 
membre să se asigure că femeile
beneficiază de aceste locuri de muncă în
aceeași măsură ca și bărbații; subliniază
importanța obținerii de către femei a 
calificărilor corecte pentru a-și îndeplini 
sarcinile la aceste locuri de muncă;

Or. da


