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Amendamentul 1
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Strategia privind egalitatea 
dintre bărbați și femei 2010-2015 afirmă 
că următorul cadru financiar multianual 
va sprijini implementarea acțiunilor 
prevăzute în cadrul strategiei;

Or. en

Amendamentul 2
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) subliniază faptul că integrarea 
aspectelor legate de egalitatea între femei 
și bărbați și alocarea resurselor specifice 
trebuie să aibă loc în paralel și că, prin 
urmare, alocarea resurselor specifice nu 
poată fi înlocuită de obiective orizontale;
solicită o abordare dublă care să asigure 
eficiență și previzibilitate și care va 
constitui norma în toate instrumentele 
principale de finanțare;

(i) solicită o abordare dublă care să asigure 
eficiență și previzibilitate și care va 
constitui norma în toate instrumentele 
principale de finanțare;

Or. en

Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul i
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Proiectul de aviz Amendamentul

(i) subliniază faptul că integrarea 
aspectelor legate de egalitatea între femei 
și bărbați și alocarea resurselor specifice 
trebuie să aibă loc în paralel și că, prin 
urmare, alocarea resurselor specifice nu 
poată fi înlocuită de obiective orizontale; 
solicită o abordare dublă care să asigure 
eficiență și previzibilitate și care va 
constitui norma în toate instrumentele 
principale de finanțare;

(i) subliniază faptul că integrarea 
aspectelor legate de egalitatea între femei 
și bărbați și alocarea resurselor specifice 
trebuie să aibă loc în paralel și că, prin 
urmare, alocarea resurselor specifice nu 
poată fi înlocuită de obiective orizontale; 
solicită o abordare dublă care să asigure 
eficiență și previzibilitate și care va 
constitui norma în toate instrumentele 
principale de finanțare; subliniază 
necesitatea unei utilizări mai robuste și 
mai eficiente a politicilor privind 
egalitatea de gen și a instrumentelor de 
integrare a dimensiunii de gen în 
următoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 4
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul iia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iia) subliniază că CFM ar trebui să 
furnizeze o analiză a priorităților sale 
bugetare, precum și o defalcare a tuturor 
alocărilor pentru politicile și programele 
care au o componentă specifică de gen;

Or. en

Amendamentul 5
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul iii
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Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) subliniază necesitatea creșterii 
finanțării pentru acțiunile în domeniul 
egalității de șanse între femei și bărbați, 
în ceea ce privește atât ocuparea forței de 
muncă și creșterea economică, cât și 
drepturile și democrația; invită Comisia și 
Consiliul să instituie egalitatea între femei 
și bărbați ca obiectiv specific în 
Programul „Drepturi și Cetățenie”, 
precum și să se asigure că programul 
Daphne reprezintă un subcapitol 
independent în același program;

(iii) invită Comisia și Consiliul să facă 
economii care să reflecte reducerile care 
au fost operate asupra bugetelor 
naționale, inclusiv programelor care 
promovau acțiuni vizând egalitatea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 6
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) subliniază necesitatea creșterii 
finanțării pentru acțiunile în domeniul 
egalității de șanse între femei și bărbați, în 
ceea ce privește atât ocuparea forței de 
muncă și creșterea economică, cât și 
drepturile și democrația; invită Comisia și 
Consiliul să instituie egalitatea între femei 
și bărbați ca obiectiv specific în Programul 
„Drepturi și Cetățenie”, precum și să se 
asigure că programul Daphne reprezintă un 
subcapitol independent în același program;

subliniază necesitatea creșterii finanțării 
pentru acțiunile în domeniul egalității de 
gen, în ceea ce privește atât ocuparea forței 
de muncă și creșterea economică, pentru a
aborda segregarea de gen orizontală și 
verticală, pentru a combate diferențele de 
gen în remunerare și pensii și rata din ce 
în ce mai mare de sărăcie în rândul 
femeilor, cât și drepturile și democrația 
invită Comisia și Consiliul să instituie 
egalitatea între femei și bărbați ca obiectiv 
specific în Programul „Drepturi și 
Cetățenie”, precum și să se asigure că 
programul Daphne reprezintă un subcapitol 
independent în același program;

Or. en
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Amendamentul 7
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) invită Comisia și Consiliul să includă 
obiectivele privind egalitatea între femei și 
bărbați în normele care reglementează 
fondurile structurale, precum și în 
principalele programe de finanțare ale UE 
(din domeniul sănătății și mediului, al 
educației, al tineretului, domeniul 
economic etc.) și să se asigure că le sunt 
alocate fonduri;

(iv) invită Comisia și Consiliul să includă 
obiectivele privind de gen în normele care 
reglementează fondurile structurale, 
precum și în principalele programe de 
finanțare ale UE (din domeniul sănătății și 
mediului, al educației, al tineretului, 
domeniul economic etc.);

Or. en

Amendamentul 8
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) invită Comisia și Consiliul să includă 
obiectivele privind egalitatea între femei și 
bărbați în normele care reglementează 
fondurile structurale, precum și în 
principalele programe de finanțare ale UE 
(din domeniul sănătății și mediului, al 
educației, al tineretului, domeniul 
economic etc.) și să se asigure că le sunt 
alocate fonduri; 

(iv) invită Comisia și Consiliul să includă 
obiectivele privind egalitatea între femei și 
bărbați în normele care reglementează 
fondurile structurale, precum și în 
principalele programe de finanțare ale UE 
(din domeniul sănătății și mediului, al 
educației, al tineretului, domeniul 
economic etc.) și să se asigure că le sunt 
alocate fonduri; sprijină o aplicare mai 
strategică a FSE pentru promovarea 
egalității dintre femei și bărbați, a 
accesului și reintegrării pe piața muncii, 
precum și a combaterii șomajului, a 
sărăciei, a excluziunii sociale și a tuturor 
formelor de discriminare; solicită 
Comisiei să propună măsuri active de 
sprijinire a ocupării forței de muncă 
feminine în zonele rurale prin Fondul 
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european agricol pentru dezvoltare 
rurală;

Or. en

Amendamentul 9
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) invită Comisia și Consiliul să se 
asigure că sunt alocate în mod constant 
fonduri pentru Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați și că acestea nu sunt reduse;

(v) invită Comisia și Consiliul să facă 
economii care să reflecte reducerile care 
au fost operate asupra bugetelor 
naționale, inclusiv să analizeze 
posibilitatea închiderii Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați și unificarea 
atribuțiilor sale cu cele ale Agenției UE 
pentru Drepturile Fundamentale;

Or. en

Amendamentul 10
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) invită Comisia și Consiliul să se asigure 
că sunt alocate în mod constant fonduri 
pentru Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
și că acestea nu sunt reduse; 

(v) invită Comisia și Consiliul să se asigure 
că sunt alocate în mod constant fonduri 
pentru Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
și că acestea nu sunt reduse, pentru a 
permite institutului să funcționeze la
întreaga capacitate și să furnizeze statelor 
membre și președințiilor Consiliului 
Uniunii Europene, statistici și analize ale 
politicilor de gen în UE;
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Amendamentul 11
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) subliniază că Strategia Comisiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-
2015) și strategia pentru următorii cinci ani 
după 2015, precum și rapoartele anuale 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați ar trebui să reprezinte un indiciu 
fundamental în ceea ce privește domeniile 
către care ar trebui orientate cheltuielile și
modul în care ar trebui realizat acest 
lucru;

(vi) subliniază că Strategia Comisiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-
2015) și strategia pentru următorii cinci ani 
după 2015, precum și rapoartele anuale 
referitoare la egalitatea de gen ar trebui să
reprezinte un indiciu fundamental în ceea 
ce privește domeniile prioritare către care 
trebuie orientate cheltuielile și care va fi 
folosit ca instrument pentru reducerea 
cheltuielilor totale;

Or. en

Amendamentul 12
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) subliniază că Strategia Comisiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-
2015) și strategia pentru următorii cinci ani 
după 2015, precum și rapoartele anuale 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați ar trebui să reprezinte un indiciu 
fundamental în ceea ce privește domeniile 
către care ar trebui orientate cheltuielile și 
modul în care ar trebui realizat acest 
lucru; 

(vi) subliniază că Strategia Comisiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-
2015) și strategia pentru următorii cinci ani 
după 2015, precum și rapoartele anuale 
referitoare la egalitatea de gen ar trebui să 
reprezinte un indiciu fundamental în ceea 
ce privește domeniile către care ar trebui 
orientate cheltuielile luând în considerare, 
în special, riscul ridicat de sărăcie și 
excludere socială a celor mai vulnerabile 
categorii, cum ar fi femeile în vârstă și 
mamele singure;
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Or. en

Amendamentul 13
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul vii

Proiectul de aviz Amendamentul

(vii) constată că elaborarea unor programe 
de finanțare pe scară largă va împiedica 
ONG-urile mai mici, inclusiv organizațiile 
pentru femei, să beneficieze de finanțarea 
UE pentru proiecte; solicită acordarea unor 
granturi mai mici, alături de granturi mai 
mari, pentru a garanta că ONG-urile mai 
mici vor continua să aibă acces la finanțare 
UE în viitor;

constată că elaborarea unor programe de 
finanțare pe scară largă va împiedica ONG-
urile mai mici, inclusiv organizațiile pentru 
femei, să beneficieze de finanțarea UE 
pentru proiecte care vor împiedica
îmbunătățirea contribuției lor unice la
calitatea politicii și a legislației în
domeniul egalității de gen; solicită 
acordarea unor granturi mai mici, alături de 
granturi mai mari, pentru a garanta că 
ONG-urile mai mici vor continua să aibă 
acces la finanțare UE în viitor;

Or. en

Amendamentul 14
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul viia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(viia) invită Comisia și Consiliul să se 
asigure că întreg bugetul alocat în cadrul
financiar multianual 2014-2020 va 
respecta principiul egalității de gen și va 
promova integrarea egalității de gen în
toate politicile Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 15
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) atrage atenția asupra faptului că 
egalitatea de șanse între femei și bărbați ar 
trebui mai clar definită ca obiectiv și 
asociată cu alocarea de fonduri în toate 
acțiunile și programele externe ale UE;

(viii) atrage atenția asupra faptului că 
egalitatea de șanse între femei și bărbați ar 
trebui mai clar definită ca obiectiv în toate 
acțiunile și programele externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul viiia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(viiia) subliniază importanța integrării 
dimensiunii de gen în cadrul bugetelor ca 
instrument de bună guvernare, menit să 
îmbunătățească eficiența și echitatea,  
monitorizarea corectă a modului în care 
alocările bugetare afectează șansele 
economice și sociale ale femeilor și 
bărbaților, precum și flexibilitatea care 
permite restructurarea creditelor bugetare 
ce afectează în mod negativ realizarea 
egalității de gen; consideră că o analiză 
de fond a chestiunilor de gen din cadrul 
procesului european de planificare 
bugetară va îmbunătăți direcționarea 
resurselor în sensul promovării egalității 
și a coeziunii sociale;

Or. en


