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AMENDAMENTE

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 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsă de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 
pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii 
și persoanele vulnerabile care doresc să 
pornească sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv sub formă de 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credite. Ca un prim pas, în 2010 
Parlamentului European și Consiliului 
instituie instrumentul.

(14) Lipsa de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 
pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii, 
femeile și persoanele vulnerabile care 
doresc să pornească sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv sub formă de 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credite, acordând o atenție deosebită 
încurajării spiritului antreprenorial în 
rândul femeilor, având în vedere că, în 
cadrul Uniunii, doar 1 din 10 femei este 
întreprinzătoare, față de 1 din 4 bărbați . 
Ca un prim pas, în 2010 Parlamentului 
European și Consiliului instituie 
instrumentul.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratat, programul ar trebui să sprijine
integrarea în toate activitățile sale a
obiectivelor de egalitate de gen și de luptă 
împotriva discriminării. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării.

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din tratat, programul ar trebui să 
promoveze, în toate axele și activitățile 
sale, integrarea obiectivelor de egalitate de 
gen și de luptă împotriva discriminării. Ar 
trebui efectuate monitorizări și evaluări 
periodice pentru a evalua modul în care 
sunt abordate în activitățile programului 
aspectele care țin de egalitatea de gen și de 
lupta împotriva discriminării.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Secțiunile privind „egalitatea de 
gen” și „nediscriminarea” din cadrul 
programului comunitar pentru ocuparea 
forței de muncă și solidaritate socială -
Progress, sunt incluse în programul 
„Drepturi fundamentale și cetățenie”. 
Totuși, programul Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare 
socială ar trebui să vizeze, în activitățile 
sale, creșterea ratei de participare a 
femeilor la forța de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și promovarea unui 
mai bun echilibru între viața profesională 
și cea privată. 
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate,
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și promovarea unui mai bun 
echilibru între viața profesională și cea 
privată.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze locuri de muncă care 
să le ofere lucrătorilor diferite posibilități 
de a ajunge la un bun echilibru între viața 
profesională și cea privată;

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale.

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi, acordând 
o atenție deosebită încurajării spiritului 
antreprenorial în rândul femeilor, și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați și să combată discriminarea pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați, integrând, în toate axele și 
activitățile sale, principiul egalității de 
gen, și să combată discriminarea pe motive 
de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă este cazul, la alocarea 
fondurilor, este utilizată o abordare care 
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ține cont de aspectele de gen. 
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune, 
clasificări, indicatori și valori de referință;

(a) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune, 
clasificări, indicatori și valori de referință, 
defalcate, dacă este cazul, în funcție de 
sex și grupa de vârstă;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii.

(4) Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii, părinții unici 
susținători ai familiilor monoparentale și 
femeile, precum și bărbații care lucrează 
cu fracțiune de normă din cauza 
responsabilităților de îngrijire.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
educație, formare profesională și politica în
domeniul tineretului, cercetare și inovare, 
antreprenoriat, sănătate, extindere și relații 
externe, precum și în politica economică 
generală.

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
egalitatea de gen, educație, formare 
profesională și politica în domeniul 
tineretului, cercetare și inovare, 
antreprenoriat, sănătate, extindere și relații 
externe, precum și în politica economică 
generală.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 
prezintă rezultatele programului și măsura 
în care activitățile din cadrul acestuia au 
abordat aspecte care țin de egalitatea de 
gen și de lupta împotriva discriminării, 
inclusiv aspectele privind accesibilitatea.

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 
prezintă rezultatele programului și măsura 
în care principiul egalității de gen și 
principiul abordării integratoare a 
egalității de gen au fost respectate, 
precum și măsura în care activitățile din 
cadrul acestuia au abordat aspecte care țin 
de lupta împotriva discriminării, inclusiv 
aspectele privind accesibilitatea.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011, 
iar în stabilirea componenței acestuia se 
ține seama de echilibrul între sexe .

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii, părinții unici susținători ai 
familiilor monoparentale și femeile, 
precum și bărbații care lucrează cu 
fracțiune de normă din cauza 
responsabilităților de îngrijire.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere;

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere, acordând o atenție 
deosebită încurajării spiritului 
antreprenorial în rândul femeilor;

Or. en


