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Amendamentul 1
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului de 
creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75%, stabilit în Strategia UE 
2020 , deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității;

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru încurajarea participării mai 
multor femei pe piața muncii, deoarece 
aceasta ar pune la dispoziție un număr 
considerabil de talente neexploatate, în 
special în domeniul științei și tehnologiei, 
și ar contribui la eficiența economică și la 
creșterea productivității,

Or. en

Amendamentul 2
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului de 
creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75%, stabilit în Strategia UE 
2020 , deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității;

A. întrucât în vremuri de criză 
economică, consolidarea poziției femeii pe 
piața muncii și independența economică 
nu reprezintă numai o necesitate morală 
imperativă, ci și una economică; și 
întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului 
principal de creștere a participării femeilor 
pe piața muncii la 75 %, stabilit în 
Strategia UE 2020, deoarece aceasta ar 
pune la dispoziție un număr considerabil de 
talente neexploatate, în special în domeniul 
științei și tehnologiei, și ar contribui la 
eficiența economică și la creșterea 
productivității,
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Or. en

Amendamentul 3
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului de 
creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75%, stabilit în Strategia UE 
2020 , deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității;

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru înlăturarea obstacolelor care 
împiedică participarea în mod egal a 
forței de muncă din rândul femeilor și 
bărbaților pentru îndeplinirea obiectivului 
de creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75 %, stabilit în Strategia UE 
2020, deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității,

Or. en

Amendamentul 4
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului de 
creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75%, stabilit în Strategia UE 
2020 , deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității;

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivelor de 
creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75 %, stabilit în Strategia UE 
2020, deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității, 
precum și expunerea a cel puțin 20 de 
milioane de persoane riscului sărăciei și 
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excluziunii sociale, având în vedere 
situația specifică a femeilor și a 
bărbaților,

Or. en

Amendamentul 5
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului de 
creștere a participării femeilor pe piața 
muncii la 75%,  stabilit în Strategia UE 
2020 , deoarece aceasta ar pune la 
dispoziție un număr considerabil de talente 
neexploatate, în special în domeniul științei 
și tehnologiei, și ar contribui la eficiența 
economică și la creșterea productivității;

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai 
mari pentru îndeplinirea obiectivului de 
creștere a inserției profesionale atât a 
bărbaților cât și a femeilor (cu vârsta între 
20 și 64 de ani) la 75 %, stabilit în 
Strategia UE 2020, deoarece aceasta: (a) ar 
pune la dispoziție un număr considerabil de 
talente neexploatate, în special în domeniul 
științei și tehnologiei (b) ar preveni 
excluziunea socială a femeilor și (c) ar 
contribui la eficiența economică, la
creșterea productivității și la o bază de 
impozitare mai mare în cazul în care 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați se reduc;

Or. en

Amendamentul 6
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât competitivitatea și 
prosperitatea economică viitoare a 
Europei depinde în mod crucial de 
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capacitatea sa de a-și utiliza la maximum 
resursele de muncă, inclusiv participarea 
crescută a femeilor pe piața muncii și un 
acces mai bun la servicii care necesită 
calificare înaltă; întrucât una dintre 
prioritățile Europa 2020 este inserția mai 
multor femei pe piața muncii pentru a 
atinge o rată a inserției profesionale a 
femeilor de 75 % până în 2020; întrucât 
în mod comparativ cu bărbații, mai multe 
femei au locuri de muncă cu fracțiune de 
normă sau cu contracte temporar și prin 
urmare ar fi mai ușor de concediat în 
perioade de criză și există riscul ca 
recesiunea actuală să întârzie sau chiar 
să anuleze progresele spre egalitatea de 
gen,

Or. en

Amendamentul 7
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât accesul la capital este limitat 
în mod sever de criza bancară, o problemă 
care poate afecta femeile antreprenori în 
mod disproporționat, în măsura în care 
femeile desfășoară din ce în ce mai mult o 
activitate independentă, astfel încât să 
combine mai bine serviciul cu viața 
familiei;

Or. en

Amendamentul 8
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită din nou statelor membre ca, 
atunci când implementează orientările 
politice definite în Analiza anuală a 
creșterii, să integreze perspectiva egalității 
de gen în procesul semestrului european, 
luând în considerare situația și nevoile 
femeilor; felicită acele state membre care 
au integrat dimensiunea de gen în 
programele lor naționale de reformă 
(PNR), dar regretă faptul că multe state 
membre au omis orice mențiune a 
aspectelor de gen;

1. solicită din nou statelor membre ca, 
atunci când implementează orientările 
politice definite în Analiza anuală a 
creșterii, să integreze perspectiva egalității 
de gen în procesul semestrului european, 
precum și să se concentreze mai mult 
asupra instruirii în cadrul politicilor 
privind piața muncii luând în considerare 
situația și nevoile femeilor; felicită acele 
state membre care au integrat dimensiunea 
de gen în programele lor naționale de 
reformă (PNR), dar regretă faptul că multe 
state membre au omis orice mențiune a 
aspectelor de gen;

Or. en

Amendamentul 9
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită din nou statelor membre ca, 
atunci când implementează orientările 
politice definite în Analiza anuală a 
creșterii, să integreze perspectiva egalității 
de gen în procesul semestrului european, 
luând în considerare situația și nevoile 
femeilor; felicită acele state membre care 
au integrat dimensiunea de gen în 
programele lor naționale de reformă 
(PNR), dar regretă faptul că multe state 
membre au omis orice mențiune a 
aspectelor de gen;

1. solicită din nou statelor membre ca, 
atunci când implementează orientările 
politice definite în Analiza anuală a 
creșterii, să integreze perspectiva egalității 
de gen în procesul semestrului european, 
luând în considerare situația și nevoile 
femeilor; felicită acele state membre care 
au integrat dimensiunea de gen în 
programele lor naționale de reformă 
(PNR), dar regretă faptul că multe state 
membre au omis orice mențiune a 
aspectelor de gen; solicită Comisiei să 
propună statelor membre un format și 
criterii uniforme pentru integrarea unei 
perspective de egalitate de gen în 
programele naționale de reformă;

Or. en
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Amendamentul 10
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să evalueze în mod 
sistematic impactul programelor naționale 
de reformă și a programelor naționale de 
stabilitate și convergență asupra egalității 
de gen, asupra situației femeilor pe piața 
muncii și a sărăciei în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să stabilească 
obiectivele cantitative specifice în 
programele lor naționale de reformă în 
conformitate cu datele statistice privind 
inserția profesională a femeilor (precum 
mamele tinere, imigrante, cu dizabilități și 
mamele singure);

Or. en

Amendamentul 12
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să introducă 
dimensiunea de gen în elaborarea 
bugetelor cu intenția analizării nu numai 
a programelor care sunt destinate în mod 
specific femeilor și, de asemenea, să 
examineze toate programele și politicile 
guvernamentale, efectele lor asupra 
alocării resurselor și contribuția lor la 
egalitatea între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 13
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază necesitatea de a asigura 
finanțarea continuă a programelor care 
promovează egalitatea de gen și lupta 
împotriva tuturor tipurilor de violență 
împotriva femeilor, copiilor și tinerilor 
pentru a combate stereotipurile adânc 
înrădăcinate în societatea noastră;

Or. en

Amendamentul 14
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei să evalueze impactul 
programelor de ajustare economică ale 
statelor membre care primesc asistență 
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financiară asupra egalității de gen, 
asupra situației femeilor pe piața muncii 
și sărăciei în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 15
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să adauge indicatori de 
gen, pentru a permite monitorizarea
progreselor înregistrate în vederea 
atingerii obiectivelor UE 2020 și pentru a 
permite, într-o cât mai mare măsură, 
defalcarea pe gen a obiectivelor specifice și 
a indicatorilor din Strategia UE 2020;

2. invită Comisia și statele membre să 
evalueze impactul de gen al crizei 
economice și financiare prin evaluările 
impactului de gen și măsuri bugetare care 
au în vedere dimensiunea de gen; invită 
Comisia să aplice indicatori de gen în 
monitorizarea progreselor în vederea 
atingerii obiectivelor UE 2020 și pentru a 
permite, într-o măsură cât mai mare, 
defalcarea pe gen a obiectivelor specifice și 
a indicatorilor din Strategia UE 2020;

Or. en

Amendamentul 16
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să adauge indicatori de 
gen, pentru a permite monitorizarea
progreselor înregistrate în vederea atingerii
obiectivelor UE 2020 și pentru a permite, 
într-o cât mai mare măsură, defalcarea pe 
gen a obiectivelor specifice și a 
indicatorilor din Strategia UE 2020;

2. invită Comisia să adauge indicatori de 
gen, pentru a permite monitorizarea
progreselor înregistrate în vederea atingerii
obiectivelor UE 2020 și pentru a permite, 
într-o cât mai mare măsură, defalcarea pe 
gen a obiectivelor specifice și a 
indicatorilor din Strategia UE 2020; invită 
Comisia să urmeze recomandările 
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studiului departamentului pentru politică 
al Parlamentului „Date pentru evaluarea 
procesului semestrului european dintr-o 
perspectivă a egalității de gen”;

Or. en

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să adauge indicatori de 
gen, pentru a permite monitorizarea
progreselor înregistrate în vederea atingerii
obiectivelor UE 2020 și pentru a permite, 
într-o cât mai mare măsură, defalcarea pe 
gen a obiectivelor specifice și a 
indicatorilor din Strategia UE 2020;

2. invită Comisia să adauge indicatori de 
gen, pentru a permite monitorizarea
progreselor înregistrate în vederea atingerii
obiectivelor UE 2020, pentru a permite, 
într-o cât mai mare măsură, defalcarea pe 
gen a obiectivelor specifice și a 
indicatorilor din Strategia UE 2020 și 
pentru a evalua efectele măsurilor de 
austeritate asupra egalității de gen, 
sărăciei și inserției profesionale a 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 18
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să promoveze în mod 
activ consultarea organizațiilor societății 
civile în domeniul egalității de gen 
înaintea evaluării Analiza anuală a 
creșterii și înainte de a adresa statelor 
membre recomandările specifice statului;
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Or. en

Amendamentul 19
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește faptul că diferențele de 
remunerare între femei și bărbați încă 
reprezintă o problemă în UE și că acestea 
afectează, de asemenea, nivelul pensiilor 
pe care femeile le vor primi mai târziu; 
invită, prin urmare, statele membre să 
stabilească în PNR obiective calitative 
privind eliminarea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați;

3. reamintește faptul că diferențele de 
remunerare între femei și bărbați încă 
reprezintă o problemă în UE și că acestea 
afectează, de asemenea, nivelul pensiilor 
pe care femeile le vor primi mai târziu;

Or. en

Amendamentul 20
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

3. reamintește faptul că diferențele de
remunerare între femei și bărbați încă 
reprezintă o problemă în UE și că acestea 
afectează, de asemenea, nivelul pensiilor 
pe care femeile le vor primi mai târziu; 
invită, prin urmare, statele membre să 
stabilească în PNR obiective calitative 
privind eliminarea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați;

3. reamintește faptul că diferențele de 
remunerare între femei și bărbați încă 
reprezintă o problemă în UE și că acestea 
afectează, de asemenea, nivelul pensiilor 
pe care femeile le vor primi mai târziu 
care, ulterior, ar putea avea ca rezultat 
poziționarea femeilor sub pragul de 
sărăcie; invită, prin urmare, statele 
membre să stabilească în PNR obiective 
calitative privind eliminarea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați;

Or. en
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Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește faptul că diferențele de 
remunerare între femei și bărbați încă 
reprezintă o problemă în UE și că acestea 
afectează, de asemenea, nivelul pensiilor 
pe care femeile le vor primi mai târziu; 
invită, prin urmare, statele membre să 
stabilească în PNR obiective calitative 
privind eliminarea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați;

3. reamintește faptul că diferențele de 
remunerare între femei și bărbați încă 
reprezintă o problemă în UE și că acestea 
afectează, de asemenea, nivelul pensiilor 
pe care femeile le vor primi mai târziu; 
invită, prin urmare, statele membre să 
stabilească în PNR obiective calitative 
privind eliminarea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați, 
reducând astfel, atât tratamentul neloial 
al pensionarelor, cât și vulnerabilitatea la 
sărăcie a femeilor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 22
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază faptul că consolidarea 
fără a lua în considerare riscurile privind 
egalitatea de gen care conduc la sporirea 
segregării de gen pe piața muncii, 
creșterea muncii nesigure în rândul 
femeilor, o mai mare diferență de 
remunerare între bărbați și femei, 
feminizarea sporită a sărăciei și mai 
multe dificultăți în combinarea îngrijirii 
cu munca;

Or. en
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Amendamentul 23
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că cele mai multe locuri de 
muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate
de femei, ceea ce le limitează independența 
economică atunci când nu ele optează 
pentru aceste locuri de muncă, afectează
puternic femeile în situații vulnerabile,
precum mamele singure; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
monitorizeze ocuparea forței de muncă de 
către femei, atât din perspectivă cantitativă, 
cât și calitativă, adică plecând de la 
numărul de ore lucrate săptămânal, tipul de 
contract și, în final capacitatea lor de a-și 
asigura independența financiară; invită 
statele membre să introducă o dimensiune 
de gen puternică în toate măsurile și 
acțiunile care vizează promovarea 
întreprinderilor și a activităților 
independente;

4. reamintește că cele mai multe locuri de 
muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate
de femei, ceea ce le limitează independența 
economică atunci când nu ele optează 
pentru aceste locuri de muncă, afectează
puternic femeile în situații vulnerabile,
precum mamele singure; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
monitorizeze ocuparea forței de muncă de 
către femei, atât din perspectivă cantitativă, 
cât și calitativă, adică plecând de la 
numărul de ore lucrate săptămânal, tipul de 
contract și, în final capacitatea lor de a-și 
asigura independența financiară; invită
statele membre să adopte măsuri în 
favoarea familiei precum programele de 
lucru flexibile sau lucrul de la distanță și 
să extindă unitățile accesibile de îngrijire 
a copiilor și de îngrijire după școală; 
invită statele membre să introducă o 
dimensiune de gen puternică în toate
măsurile și acțiunile care vizează
promovarea întreprinderilor și a 
activităților independente;

Or. en

Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că cele mai multe locuri de 4. subliniază faptul că venitul și locurile 
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muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate
de femei, ceea ce le limitează independența 
economică atunci când nu ele optează 
pentru aceste locuri de muncă, afectează
puternic femeile în situații vulnerabile,
precum mamele singure; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să
monitorizeze ocuparea forței de muncă de 
către femei, atât din perspectivă cantitativă, 
cât și calitativă, adică plecând de la 
numărul de ore lucrate săptămânal, tipul de
contract și, în final capacitatea lor de a-și
asigura independența financiară; invită
statele membre să introducă o dimensiune
de gen puternică în toate măsurile și 
acțiunile care vizează promovarea
întreprinderilor și a activităților 
independente;

de muncă de înaltă calitate și profitabile 
pentru femei reprezintă elementul-cheie 
al independenței lor economice și al unei 
mai mari egalități între bărbați și femei în 
societate ca întreg; reamintește că cele mai 
multe locuri de muncă cu fracțiune de 
normă sunt ocupate de femei, ceea ce le
limitează independența economică atunci 
când nu ele optează pentru aceste locuri de 
muncă, afectează puternic femeile în 
situații vulnerabile, precum mamele
singure; solicită, prin urmare, Comisiei și
statelor membre să monitorizeze ocuparea 
forței de muncă de către femei, atât din 
perspectivă cantitativă, cât și calitativă, 
adică plecând de la numărul de ore lucrate 
săptămânal, tipul de contract și, în final 
capacitatea lor de a-și asigura independența 
financiară; invită statele membre să 
introducă o dimensiune de gen puternică în 
toate măsurile și acțiunile care vizează
promovarea întreprinderilor și a 
activităților independente;

Or. en

Amendamentul 25
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că cele mai multe locuri de 
muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate
de femei, ceea ce le limitează independența 
economică atunci când nu ele optează 
pentru aceste locuri de muncă, afectează
puternic femeile în situații vulnerabile,
precum mamele singure; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să
monitorizeze ocuparea forței de muncă de 
către femei, atât din perspectivă cantitativă, 
cât și calitativă, adică plecând de la 
numărul de ore lucrate săptămânal, tipul de

4. reamintește că cele mai multe locuri de 
muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate
de femei, ceea ce le limitează independența 
economică atunci când nu ele optează 
pentru aceste locuri de muncă, afectează
puternic femeile în situații vulnerabile,
precum mamele singure; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să
monitorizeze ocuparea forței de muncă de 
către femei, atât din perspectivă cantitativă, 
cât și calitativă, adică plecând de la 
numărul de ore lucrate săptămânal, tipul de
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contract și, în final capacitatea lor de a-și
asigura independența financiară; invită
statele membre să introducă o dimensiune
de gen puternică în toate măsurile și 
acțiunile care vizează promovarea
întreprinderilor și a activităților 
independente;

contract și, în final capacitatea lor de a-și
asigura independența financiară; invită
statele membre să introducă o dimensiune
de gen puternică în toate măsurile și 
acțiunile care vizează promovarea
întreprinderilor și a activităților 
independente și a antreprenoriatului în 
rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, cum ar fi sectoarele economice cu 
emisii reduse de carbon, eficiente din punct 
de vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; 
subliniază faptul că ar trebui să se ofere o 
mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei;

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, cum ar fi sectoarele economice cu 
emisii reduse de carbon, eficiente din punct 
de vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; 
subliniază faptul că ar trebui să se ofere o 
mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei; solicită Comisiei să abordeze 
această problemă în următoarea analiză 
anuală a creșterii;

Or. en

Amendamentul 27
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, cum ar fi sectoarele economice cu 
emisii reduse de carbon, eficiente din punct 
de vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; 
subliniază faptul că ar trebui să se ofere o 
mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei;

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate să își diversifice opțiunea 
profesională pentru a intra sectoarele cu 
cel mai mare potențial de ocupare a forței 
de muncă, cum ar fi sectoarele economice 
cu emisii reduse de carbon, eficiente din 
punct de vedere al resurselor („locurile de 
muncă ecologice”) sau în economia 
digitală; subliniază faptul că ar trebui să se 
ofere o mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei;

Or. en

Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, cum ar fi sectoarele economice cu 
emisii reduse de carbon, eficiente din punct 
de vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; 
subliniază faptul că ar trebui să se ofere o 
mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei;

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, dominate în principal de bărbați,
cum ar fi sectoarele economice cu emisii 
reduse de carbon, eficiente din punct de 
vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; 
subliniază faptul că ar trebui să se ofere o 
mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei;

Or. en
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Amendamentul 29
Joanna Senyszyn

Proiectul de aviz
Secțiunea 1 – punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, cum ar fi sectoarele economice cu 
emisii reduse de carbon, eficiente din punct 
de vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; 
subliniază faptul că ar trebui să se ofere o 
mai bună recunoaștere a tipurilor de 
contracte și a salariilor în sectorul sanitar și 
social (așa-numitele „locuri de muncă
albe”), sectoare care angajează multe 
femei;

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să 
fie încurajate și să li se asigure o formare 
mai bună pentru a intra sectoarele cu cel 
mai mare potențial de ocupare a forței de 
muncă, cum ar fi sectoarele economice cu 
emisii reduse de carbon, eficiente din punct 
de vedere al resurselor („locurile de muncă 
ecologice”) sau în economia digitală; în 
aceste condiții, în conformitate cu 
obiectivele Europa 2020, solicită 
îmbunătățirea legăturilor dintre 
pregătirea profesională pentru femei și 
piața muncii; subliniază faptul că ar trebui 
să se ofere o mai bună recunoaștere a 
tipurilor de contracte și a salariilor în 
sectorul sanitar și social (așa-numitele 
„locuri de muncă albe”), sectoare care 
angajează multe femei;

Or. en

Amendamentul 30
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că ar trebui, de asemenea, 
facilitat accesul femeilor la locurile de 
muncă cu calificări superioare, pentru a 
reduce decalajul înregistrat la nivelul 
productivității în UE și pentru a crește,
deci, competitivitatea UE pe piețele
mondiale.

6. observă că ar trebui, de asemenea, 
promovat accesul femeilor la locurile de 
muncă cu calificări superioare, pentru a 
reduce decalajul înregistrat la nivelul 
productivității în UE și pentru a crește,
deci, competitivitatea UE pe piețele
mondiale.



AM\911748RO.doc 19/19 PE494.805v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că ar trebui, de asemenea,
facilitat accesul femeilor la locurile de 
muncă cu calificări superioare, pentru a 
reduce decalajul înregistrat la nivelul 
productivității în UE și pentru a crește,
deci, competitivitatea UE pe piețele
mondiale.

6. observă că ar trebui, de asemenea, 
facilitat fără stereotipuri, prejudecăți sau 
discriminare de gen, accesul femeilor la
locurile de muncă cu calificări superioare, 
pentru a reduce decalajul înregistrat la 
nivelul productivității în UE și pentru a
crește, deci, competitivitatea UE pe piețele
mondiale.

Or. en

Amendamentul 32
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Secțiunea 1 – punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută recomandările specifice statului 
care au ca obiectiv trecerea impozitelor de 
la muncă la activitățile dăunătoare 
mediului; solicită statelor membre să 
pună în aplicare aceste recomandări cu o 
atenție deosebită regularizării muncii 
nedeclarate, de exemplu în rândul 
muncitorilor din sectorul îngrijirii 
casnice.

Or. en


