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AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Respectul pentru egalitatea de gen 
este confirmat în strategia Europa 2020 
drept o valoare fundamentală a Uniunii, 
subliniind  necesitatea promovării 
politicilor  în materie de egalitate de gen 
în vederea creșterii participării forței de 
muncă și contribuției la creștere 
economică și coeziune socială.  Inițiativa-
pilot a acesteia, „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de muncă”, 
menționează că statele membre trebuie să 
promoveze noi forme de echilibru între 
viața profesională și cea privată și 
egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia și statele membre 
trebuie să asigure că punerea în aplicare 
a priorităților finanțate de FEG 
contribuie la promovarea egalității între 
bărbați și femei, având, de asemenea, în 
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vedere Pactul european pentru egalitatea 
de gen 2011-2020. 
Punerea în aplicare efectivă a principiului 
egalității între bărbați și femei ar trebui să 
includă informații și indicatori separați în 
funcție de sex, obiective și criterii pentru 
egalitatea de gen, care să includă 
organisme pentru egalitatea de gen în 
cursul diferitelor etape ale punerii în 
aplicare, în special în cursul elaborării, 
monitorizării și evaluării.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- a) „principiul egalității de tratament 
între bărbați și femei”presupune că nu 
există niciun fel de discriminare bazată pe 
sex în cursul diferitelor etape ale punerii 
în aplicare a contribuției financiare, în 
special în cursul selectării grupurilor-
țintă, al stabilirii criteriilor, indicatorilor 
și beneficiarilor;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a stimula în special 
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să 
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

(c) măsuri pentru a stimula în special 
lucrătorii defavorizați sau în vârstă și 
femeile, mai ales mamele singure, să 
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 
contribuției financiare. Comisia și statul 
membru iau măsuri corespunzătoare în 
vederea prevenirii oricărei discriminări 
bazate pe sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă, 
orientare sexuală sau tip de contract de 
muncă sau relație de muncă în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 
contribuției financiare și în cadrul 
accesului la aceasta.

Comisia și statele membre aplică 
principiul egalității de tratament între 
bărbați și femei, ceea ce înseamnă că nu 
există niciun fel de discriminare pe motive 
de sex, și asigură promovarea egalității 
între femei și bărbați și a integrării 
perspectivei de gen în cursul diferitelor 
etape ale punerii în aplicare a contribuției 
financiare, în special în cursul selectării 
grupurilor-țintă, al stabilirii criteriilor, 
indicatorilor și beneficiarilor.

Comisia și statul membru iau măsuri 
corespunzătoare în vederea prevenirii 
oricărei discriminări bazate pe sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau tip de contract de muncă sau 
relație de muncă în cursul diferitelor 
etape ale punerii în aplicare a contribuției 
financiare și în cadrul accesului la 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru o Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
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contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera 
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera 
(f), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3). 
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a acțiunilor întreprinse și 
planificate de autoritățile naționale, 
regionale sau locale, fonduri ale Uniunii, 
parteneri sociali și întreprinderi, inclusiv o 
estimare modului în care acestea contribuie 
la reintegrarea lucrătorilor în muncă sau în 
noi activități.

(b) o descriere a acțiunilor întreprinse și 
planificate de autoritățile naționale, 
regionale sau locale, fonduri ale Uniunii, 
parteneri sociali și întreprinderi, inclusiv o 
estimare modului în care acestea contribuie 
la reintegrarea lucrătorilor în muncă sau în 
noi activități și la principiul egalității de 
tratament între bărbați și femei.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Oricând este posibil, datele sunt 
segregate (separate) în funcție de sex.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor 
financiare furnizate. De asemenea, raportul 
ar trebui să cuprindă informații privind 
cererile care au fost respinse sau reduse ca 
volum de finanțare din cauza lipsei unor 
alocări suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an, și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți.  Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor 
financiare furnizate, precum și informații 
privind activitățile în vederea atingerii 
egalității între bărbați și femei. De 
asemenea, raportul ar trebui să cuprindă 
informații privind cererile care au fost 
respinse sau reduse ca volum de finanțare 
din cauza lipsei unor alocări suficiente sau 
din motive de inadmisibilitate. Oricând 
este posibil, toate datele din raport vor fi 
segregate (separate) în funcție de sex.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, în 
vederea măsurării impactului FEG și a 
valorii sale adăugate.

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, 
inclusiv experți în domeniul egalității de 
gen, în vederea măsurării impactului FEG 
și a valorii sale adăugate.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verifică dacă au fost instituite 
modalități de gestionare și de control și 
dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se 
asigure o utilizare eficientă și corectă a 
fondurilor Uniunii, în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare;

(a) verifică dacă au fost instituite 
modalități de gestionare și de control și 
dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se 
asigure o utilizare eficientă și corectă a 
fondurilor Uniunii, în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare și ale 
egalității de tratament între bărbați și 
femei;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cursul gestiunii și al controlului 
financiar, statele membre se vor asigura 
că organismele de monitorizare includ 
experți în domeniul egalității de gen.
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