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Amendamentul 1
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. consideră că egalitatea de gen aduce 
avantaje nu numai femeilor, ci societății 
în ansamblu, sporind bunăstarea 
economică și socială; reamintește că 
eliminarea stereotipurilor de gen este 
crucială pentru accentuarea participării 
femeilor în toate segmentele pieței forței 
de muncă; solicită UE să fie un model de 
urmat în combaterea stereotipurilor de 
gen, mai ales în domeniul educației, al 
muncii și al formării ulterioare; 
subliniază că noua strategie pentru 
egalitatea de gen ar trebui, pe baza 
tratatelor Uniunii Europene, să 
urmărească reducerea în continuare a 
inegalităților;

Or. en

Amendamentul 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că, în ultimul deceniu, 
economia mondială a pierdut 27 % din 
PIB-ul pe cap de locuitor din cauza 
disparității de gen de pe piața forței de 
muncă și subliniază că PIB-ul ar crește 
cu 15-45 % în statele membre dacă s-ar 
elimina disparitatea de gen în cadrul 
ocupării forței de muncă;
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Or. en

Amendamentul 3
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că strategia privind 
egalitatea de gen post-2015 ar trebui să 
propună acțiuni care (a) să reducă 
disparitatea salarială de gen, (b) să 
crească independența economică a 
femeilor, (c) să îmbunătățească 
accesibilitatea pe piața muncii și 
dezvoltarea carierei femeilor, (d) să 
crească esențialmente egalitatea în cadrul 
procesului decizional și (e) să elimine 
structurile și practicile discriminatorii pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 4
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. constată că, între timp, o pătrime 
dintre femei rămân în categoria 
lucrătorilor familiali contribuabili 
nesalarizați, în sensul că nu primesc nicio 
remunerație directă pentru eforturile lor, 
și există o segregare clară a femeilor în 
sectoarele caracterizate în general prin 
salarii mici, orar prelungit și condiții de 
muncă deseori informale, care conduc la 
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câștiguri monetare, sociale și structurale 
mai mici decât cele ale unui bărbat 
obișnuit aflat în câmpul muncii; remarcă 
faptul că există obstacole evidente în 
calea participării femeilor pe piața muncii 
și că, în medie, femeile din UE câștigă cu 
aproximativ 16,4 % mai puțin decât 
bărbații; și subliniază că, având în vedere 
aceste structuri și practici discriminatorii 
împotriva femeilor, egalitatea de gen 
trebuie asigurată în toate domeniile, 
inclusiv accesul pe piața forței de muncă,
dezvoltarea carierei, reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu viața 
privată și promovarea remunerării egale 
pentru muncă de valoare egală;

Or. en

Amendamentul 5
Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 24 
de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor pentru a atinge celei a bărbaților 
ar reduce deficitul de forță de muncă la 3 
milioane;

1. amintește că justiția și coeziunea 
socială sunt principalii vectori pentru 
măsurile care încă trebuie întreprinse 
pentru a elimina diferitele forme de 
inegalitate între femei și bărbați; atrage 
atenția asupra faptului că o mai bună 
integrare pe piața forței de muncă a 
femeilor, care reprezintă 60 % dintre 
absolvenți, ar fi o soluție la provocarea 
economică și demografică cu care se 
confruntă Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 6
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
atinge celei a bărbaților ar reduce deficitul 
de forță de muncă la 3 milioane;

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă și de 
a combate discriminarea bazată pe gen, 
inclusiv cea bazată pe orientarea sexuală 
și pe identitatea de gen, în cadrul 
accesului pe piața forței de muncă;
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
o atinge pe cea a bărbaților ar reduce 
deficitul de forță de muncă la 3 milioane;

Or. en

Amendamentul 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
atinge celei a bărbaților ar reduce deficitul 
de forță de muncă la 3 milioane;

1. subliniază că egalitatea de gen este un 
drept fundamental al omului; atrage 
atenția asupra faptului că UE se confruntă 
cu o criză demografică, care va conduce, 
până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
o atinge pe cea a bărbaților ar reduce 
deficitul de forță de muncă la 3 milioane;

Or. en
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Amendamentul 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
atinge celei a bărbaților ar reduce deficitul 
de forță de muncă la 3 milioane;

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
insistă asupra faptului că această 
includere și mai mare a femeilor pe piața 
forței de muncă nu este numai o 
necesitate pur economică, ci și o 
chestiune de justețe; subliniază faptul că 
creșterea ratei ocupării forței de muncă în 
rândul femeilor pentru a o atinge pe cea a 
bărbaților ar reduce deficitul de forță de 
muncă la 3 milioane;

Or. de

Amendamentul 9
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
atinge celei a bărbaților ar reduce 
deficitul de forță de muncă la 3 milioane;

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică, printre altele, de a 
include mai mult pe piața forței de muncă 
femeile care doresc să se angajeze;
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor ar putea 
contribui la o reducere a deficitului de 
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forță de muncă;

Or. pl

Amendamentul 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
atinge celei a bărbaților ar reduce deficitul 
de forță de muncă la 3 milioane;

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
o atinge pe cea a bărbaților ar reduce 
deficitul de forță de muncă la 3 milioane; 
sprijină promovarea inițiativelor 
antreprenoriale ale femeilor;

Or. en

Amendamentul 11
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor pentru a atinge celei a bărbaților 

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă;
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ar reduce deficitul de forță de muncă la 3 
milioane;

Or. fr

Amendamentul 12
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
subliniază faptul că creșterea ratei 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor pentru a atinge celei a bărbaților 
ar reduce deficitul de forță de muncă la 3 
milioane;

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 
propune includerea crizei demografice ca 
prioritate pe agenda europeană, pentru a 
angaja politici eficiente de sprijin în 
favoarea natalității, recunoscând faptul 
că alegerea între carierea profesională și 
îndeplinirea dorinței de a avea un copil se 
dovedește a fi mai dificilă în contextul 
unei crize economice;

Or. fr

Amendamentul 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care va 
conduce, până în 2040, la un deficit de 
24 de milioane în forța de muncă, creând 
necesitatea economică de a include mai 
mult femeile pe piața forței de muncă; 

1. atrage atenția asupra faptului că UE se 
confruntă cu o criză demografică, care 
poate conduce, până în 2040, la un deficit 
de 24 de milioane în forța de muncă, 
creând necesitatea economică de a include 
mai mult femeile pe piața forței de muncă;
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subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
atinge celei a bărbaților ar reduce deficitul 
de forță de muncă la 3 milioane;

subliniază faptul că creșterea ratei ocupării 
forței de muncă în rândul femeilor pentru a 
o atinge pe cea a bărbaților poate contribui 
la reducerea deficitului de forță de muncă 
la 3 milioane;

Or. en

Amendamentul 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre să consolideze 
și să asigure exercitarea deplină a 
dreptului de negociere colectivă în 
sectorul public și cel privat, un instrument 
indispensabil pentru reglementarea 
relațiilor de muncă, care combate 
discriminarea salarială și promovează 
egalitatea;

Or. pt

Amendamentul 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că eliminarea violenței 
împotriva femeilor ar trebui să fie o 
prioritate în cadrul strategiei post-2015;

Or. en
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Amendamentul 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. îndeamnă statele membre să respecte 
principiul „remunerație egală pentru 
muncă egală și muncă de valoare egală”, 
să întărească mecanismele de stat pentru 
inspecția la locul de muncă, să adopte 
metodologii pentru măsurarea valorii 
muncii în lanțul de producție și să 
identifice, de exemplu în cadrul 
întreprinderilor, crearea de niveluri de 
remunerare semicalificate sau 
necalificate ocupate în special de femei;

Or. pt

Amendamentul 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că discriminarea pe piața 
forței de muncă este una dintre 
principalele cauze ale inegalității de gen 
din societate în general și că egalitatea de 
șanse în viața profesională și 
independența economică a femeii sunt 
esențiale pentru egalitatea de gen în alte 
domenii; insistă ca strategia UE privind 
egalitatea de gen să includă măsuri ferme 
împotriva discriminării bazate pe gen pe 
piața forței de muncă, inclusiv în ceea ce 
privește recrutarea, egalitatea de 
remunerare, prestațiile sociale și pensiile; 
subliniază că aceste măsuri ar trebui să 
abordeze discriminarea multiplă;
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Or. en

Amendamentul 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75 %;

Or. en

Amendamentul 19
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. insistă asupra faptului că egalitatea de 
gen este un drept fundamental consacrat 
în tratatele Uniunii, însă este departe de a 
fi o realitate în UE; subliniază că 
îmbunătățirea egalității de gen pe piața 
forței de muncă poate contribui la
îndeplinirea obiectivului Strategiei Europa 
2020 de a ridica rata de ocupare a forței de 
muncă la 75 % și la menținerea unor 
sisteme de pensii viabile;

Or. en
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Amendamentul 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75 % și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile; de aceea, 
solicită includerea obiectivelor în materie 
de ocupare a forței de muncă pentru 
bărbați, respectiv pentru femei, cu ambiție 
egală, în Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 21
Ivan Jakovčić

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75 % și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme sociale, de asistență medicală 
și de pensii viabile;

Or. en

Amendamentul 22
Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75 % și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile; subliniază 
că o creștere a ratei de ocupare a forței de 
muncă trebuie corelată cu locuri de 
muncă de calitate, pentru a contribui la 
realizarea obiectivului de reducere a 
sărăciei prevăzut în 
Strategia Europa 2020; consideră că 
realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 nu va fi posibilă 
dacă acestea nu sunt luate în considerare 
sub toate aspectele semestrului european;

Or. fr

Amendamentul 23
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. consideră că un sprijin sporit din partea 
statelor membre în ceea ce privește 
combinarea vieții profesionale și 
responsabilitățile casnice este o condiție 
importantă pentru îndeplinirea obiectivului 
Strategiei Europa 2020 de a ridica rata de 
ocupare a forței de muncă la 75 % și pentru 
menținerea unor sisteme de pensii viabile;

Or. pl

Amendamentul 24
Joëlle Mélin
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile;

2. consideră că egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 
ridica rata de ocupare a forței de muncă la 
75%, și este esențială pentru menținerea 
unor sisteme de pensii viabile; atrage 
atenția asupra necesității promovării 
măsurilor de reconciliere a vieții 
profesionale cu viața de familie, precum și 
a unor dispoziții sociale favorabile 
copiilor;

Or. fr

Amendamentul 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că asigurarea unor servicii 
de îngrijire abordabile, accesibile și de 
calitate pentru copii este o condiție 
importantă pentru egalitatea de gen și 
pentru participarea femeilor la piața forței 
de muncă; invită Comisia și statele 
membre să facă din realizarea obiectivelor 
de la Barcelona pentru îngrijirea copiilor 
o prioritate în noua strategie pentru 
egalitatea de gen; subliniază că 
obiectivele au fost stabilite inițial pentru 
anul 2010, însă ele nu au fost încă 
îndeplinite de majoritatea statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 26
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, deși s-au redus, în 
ultimii ani, diferențele între femei și 
bărbați în ceea ce privește rata de ocupare 
a forței de muncă și nivelul de 
remunerare, aceasta nu este rezultatul 
îmbunătățirii situației femeilor, ci al 
faptului că rata de ocupare a forței de 
muncă și nivelurile de salarizare ale 
bărbaților s-au redus în timpul crizei 
economice;

Or. fr

Amendamentul 27
Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că măsurile de austeritate 
care au impus reduceri bugetare în 
serviciile publice au avut un dublu impact 
asupra femeilor, deoarece acestea ocupă o 
parte importantă a locurilor de muncă în 
acest sector, iar reducerea serviciilor 
publice are un efect advers asupra 
incluziunii lor pe piața forței de muncă; 
subliniază îndeosebi faptul că reducerile 
din serviciile publice pentru îngrijirea 
copiilor și a persoanelor vârstnice se 
răsfrâng, cel mai probabil, asupra 
femeilor;

Or. fr
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Amendamentul 28
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă – un efect care 
creează așa-numitul „plafon de sticlă”;
subliniază că acțiunile pozitive, mai ales 
în sectorul public, au îmbunătățit 
egalitatea de gen pentru femeile aflate la 
începutul carierei, însă aceasta trebuie 
extinsă la toate nivelurile profesionale; 
evidențiază experiențele pozitive cu 
legislația în sectorul public din unele state 
membre;

Or. en

Amendamentul 29
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că egalitatea de gen nu 
este numai o condiție necesară pentru a 
asigura egalitatea, ci și instrumentul 
necesar pentru a realiza creșterea 
economică și a sprijini competitivitatea în 
UE. De aceea, este necesară reducerea 
decalajului dintre nivelul de studii și 
participarea femeilor pe piața forței de 
muncă, precum și combaterea tuturor 
fenomenelor de segregare orizontală și 
verticală care limitează accesul femeilor 
la anumite sectoare și le exclude de la 
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nivelurile superioare ale ierarhiei 
întreprinderii;

Or. it

Amendamentul 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii (60 % din absolvenții de universitate 
din Europa sunt femei) și participarea și 
poziția femeilor pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că, pentru a stimula
creșterea economică și competitivitatea în 
UE este necesară garantarea unei 
corespondențe între nivelul de studii și 
participarea și poziția femeilor pe piața 
forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 32
Maria Arena



AM\1049534RO.doc 19/62 PE549.162v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă; reamintește 
Comisiei că bărbații sunt 
suprareprezentați în locuri de muncă 
„verzi”, în vreme ce femeile sunt 
suprareprezentate în locuri de muncă 
„albe” (în sănătate și servicii de îngrijire), 
ambele identificate drept sectoare 
prioritare în pachetul său privind 
ocuparea forței de muncă din 
octombrie 2013, amintindu-i totodată de 
necesitatea acordării unei atenții 
deosebite acestui aspect pentru a participa 
la combaterea discriminării orizontale pe 
piața forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 33
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că decalajul dintre 
nivelul de studii și participarea și poziția 
femeilor pe piața forței de muncă are un 
impact negativ asupra creșterii economice 
și a competitivității UE;

Or. pl

Amendamentul 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă;

3. subliniază faptul că creșterea economică 
și competitivitatea în UE depind de 
reducerea decalajului dintre nivelul de 
studii și participarea și poziția femeilor pe 
piața forței de muncă; solicită statelor 
membre să garanteze un nivel de 
securitate socială adecvat și să se asigure 
că serviciile sociale devin mai accesibile 
pentru femei, mame singure, deoarece 
acestea sunt cele mai vulnerabile pe piața 
muncii, fiind mai expuse sărăciei și 
excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că creșterea 
economică și competitivitatea în UE 
depind de reducerea decalajului dintre 
nivelul de studii și participarea și poziția 
femeilor pe piața forței de muncă;

3. subliniază necesitatea reducerii
decalajului dintre nivelul de studii și 
participarea și poziția femeilor pe piața 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 36
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să propună măsuri 
clare în noua sa strategie privind 
egalitatea de gen, pentru a combate mai 
eficient hărțuirea sexuală la locul de 
muncă; regretă faptul că, în pofida 
legislației UE care protejează persoanele 
împotriva discriminării la încadrarea în 
muncă, 30 % dintre persoanele 
transsexuale aflate în căutarea unui loc 
de muncă au făcut obiectul discriminării, 
iar femeile transsexuale au fost cele mai 
predispuse discriminării în anul anterior 
Studiului LGBT efectuat de Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale; 
subliniază că aceasta este o încălcare a 
Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene; solicită Comisiei 
Europene să monitorizeze îndeaproape 
eficacitatea organismelor și a 
procedurilor naționale de soluționare a 
plângerilor în contextul punerii în 
aplicare a directivelor privind egalitatea 
de gen în ceea cea privește identitatea de 
gen, exprimarea de gen și redistribuirea 
de gen; îndeamnă Comisia să furnizeze 
statelor membre expertiză în ceea ce 
privește direcțiile de urmat pentru a 
aborda discriminarea în domeniul 
ocupării forței de muncă pe motive de 
„caracteristici sexuale”; invită Comisia 
Europeană să sprijine și să încurajeze 
statele membre în a include aspectele 
transgen și intersex în acțiuni de formare 
în domeniul diversității și să lucreze cu 
angajatorii pentru implementarea de 
măsuri la locul de muncă, de exemplu 
promovarea unor proceduri de recrutare 
sub anonimat; solicită statelor membre să 
utilizeze fondurile FSE pentru a combate 
activ discriminarea împotriva persoanelor 
transgen, în conformitate cu 
jurisprudența CEJ;

Or. en
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Amendamentul 37
Yana Toom

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază poziția inegală și 
vulnerabilă a femeilor de origine 
minoritară sau provenite din familii de 
imigranți în ceea ce privește accesul 
acestora la educație și la piața forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța studiilor STEM, 
precum și implicarea femeilor în sectoare 
ale industriei cu creștere ridicată, precum 
cercetarea și dezvoltarea (C-D), dar și în 
tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
(TIC); un studiu privind femeile active 
din sectorul TIC1a, publicat de Comisia 
Europeană în octombrie 2013, a relevat 
că facilitarea pătrunderii mai multor 
femei pe piața locurilor de muncă digitale 
ar putea crea o creștere anuală a PIB-ului 
de 9 miliarde EUR în zona UE;
subliniază, de asemenea, faptul că ne 
confruntăm cu o scădere alarmantă a 
absolvenților femei în domeniul TIC (în 
prezent, numai 29 din 1000 de absolvente 
au o diplomă în informatică sau o 
calificare conexă);
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__________________
1a Studiu privind femeile active în sectorul 
TIC, elaborat de Comisia Europeană în 
octombrie 2013 –
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_ro.htm

Or. en

Amendamentul 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că există reticențe la 
angajarea femeilor în sectorul privat și 
discriminări grave în favoarea bărbaților 
în momentul recrutării;

Or. it

Amendamentul 40
Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să propună măsuri 
clare în noua sa strategie privind 
egalitatea de gen, pentru a combate mai 
eficient hărțuirea sexuală la locul de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 41
Zdzisław Krasnodębski
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea 
inegală a responsabilităților familiale este 
la originea poziției inegale a femeilor pe 
piața forței de muncă; subliniază că 
reconcilierea responsabilităților 
profesionale cu cele casnice constituie o 
condiție esențială pentru egalitatea de gen, 
care ar trebui promovată prin investiții în 
infrastructura de îngrijire și prin 
încurajarea participării bărbaților la 
munca casnică, prin intermediul unei 
legislații privind concediul parental și de 
paternitate și aranjamente pentru un 
program de lucru flexibil;

4. subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru participarea femeilor pe piața forței 
de muncă, care ar trebui promovată prin 
investiții în infrastructura de îngrijire 
pentru copii, vârstnici și bolnavi;

Or. pl

Amendamentul 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază că nu numai discriminarea 
directă, dar și persistența reprezentărilor 
stereotipice ale masculinității și 
feminității, care inspiră și întăresc 
relațiile și structurile de putere inegală 
între femei și bărbați, este o problemă 
constantă care trebuie abordată;
subliniază faptul că repartizarea inegală a 
responsabilităților familiale este unul 
dintre factorii cauzali ai poziției inegale a 
femeilor pe piața forței de muncă;
subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu viața de 
familie constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
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promovată prin investiții în serviciile de 
îngrijiri pentru copii și persoane 
vârstnice, precum și printr-o legislație 
privind concediul parental, dând atât 
femeilor, cât și bărbaților, posibilitatea de 
a lucra cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 43
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; pentru a progresa în 
direcția unei repartizări egale și echitabile 
a acestor responsabilități, este necesară o 
schimbare de mentalitate, care nu se 
poate produce decât prin schimbări în 
educație, cultură și legislație; subliniază 
că reconcilierea responsabilităților 
profesionale cu cele casnice constituie o 
condiție esențială pentru a realiza
egalitatea de gen și ar trebui promovată, de 
exemplu, prin utilizarea concediului
parental și de paternitate, prin investiții în 
infrastructura de îngrijire sau prin 
încurajarea unei organizări mai flexibile 
a programului de lucru;

Or. es

Amendamentul 44
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe 
piața forței de muncă; subliniază că 
reconcilierea responsabilităților 
profesionale cu cele casnice constituie o 
condiție esențială pentru egalitatea de gen, 
care ar trebui promovată prin investiții în 
infrastructura de îngrijire și prin
încurajarea participării bărbaților la munca 
casnică, prin intermediul unei legislații 
privind concediul parental și de paternitate 
și aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este un 
element care contribuie la poziția inegală
a femeilor pe piața forței de muncă;
subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu viața de 
familie poate fi un element de natură să 
amelioreze egalitatea de gen atât pentru 
tați, cât și pentru mame, însă nu acoperă 
toate dimensiunile egalității de gen;
subliniază că, pentru o mai bună 
reconciliere, o soluție ar fi eficientizarea 
investițiilor în infrastructura de îngrijire și 
o alta încurajarea participării bărbaților la 
munca casnică, prin intermediul unei 
legislații privind concediul parental și de 
paternitate, de care să beneficieze ambii 
părinți, dar cu stimulente puternice 
pentru tați, și aranjamente pentru un 
program de lucru flexibil; subliniază că 
repartizarea inegală a activităților de 
îngrijire este determinată și de percepțiile 
societății despre rolurile de gen și că este 
important ca acestea să fie combătute, ca 
mijloc de realizare a unei distribuții mai 
echitabile a muncii de îngrijire și a 
muncii remunerate; solicită Comisiei să 
abordeze acest aspect în cadrul noii 
strategii privind egalitatea de gen; 
subliniază că părinții din familiile care nu 
urmează modelul de gen clasic continuă 
să se confrunte cu discriminarea la locul 
de muncă în ceea ce privește, printre 
altele, concediul parental, prestațiile de 
securitate socială, accesul la alocații 
pentru copii, dreptul la măsuri de 
reconciliere a vieții profesionale cu cea 
privată la locul de muncă și aspectele 
salariale familiale;

Or. en



AM\1049534RO.doc 27/62 PE549.162v01-00

RO

Amendamentul 45
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire, în serviciile de îngrijire a 
copiilor și în serviciile de asistență pentru 
adulții dependenți, prin orare de lucru 
flexibile însoțite de măsuri adecvate de 
flexicuritate și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

Or. it

Amendamentul 46
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
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bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații europene
privind concediul parental și de paternitate 
și aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

Or. fr

Amendamentul 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen și repartizarea 
sarcinilor între cei doi parteneri, pe de o 
parte, și a responsabilităților de îngrijire 
familiale pe de altă parte, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

Or. de

Amendamentul 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; atrage atenția asupra 
faptului că multe femei nu se mai întorc 
în câmpul muncii după sarcină;
subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și în serviciile pentru familie, 
precum și prin stimulente în favoarea
participării bărbaților la munca casnică, 
prin intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

Or. it

Amendamentul 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil; același lucru se aplică 
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reconcilierii responsabilităților 
profesionale cu cele de îngrijire, deoarece 
majoritatea celor care îngrijesc rudele 
apropiate sunt tot femei;

Or. de

Amendamentul 50
Lampros Fountoulis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

Ar trebui să se prevadă măsuri pentru a 
crește numărul locurilor din centrele de 
îngrijire a copiilor, atât în sectorul public, 
cât și în cel privat, și pentru a garanta că 
orarul de funcționare al acestora este 
compatibil cu orarul de lucru al 
părinților, astfel încât cuplurile să nu să 
își facă griji cu privire la îngrijirea și 
dezvoltarea copiilor lor atunci când sunt 
la locul de muncă;

Or. el
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Amendamentul 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire, îndeosebi prin garantarea 
educației infantile de la vârsta zero și a 
îngrijirii persoanelor vârstnice și 
dependente prin intermediul serviciilor 
publice universale, pe lângă încurajarea 
participării bărbaților la munca casnică, 
prin intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate.
Direcția de urmat ar trebui să vizeze 
introducerea de concedii de maternitate și 
de paternitate egale și netransferabile 
pentru nașterea și adopția de copii, 
crescând durata concediului de 
paternitate pentru a fi identic cu cel de 
maternitate. Aceasta ar reduce 
discriminarea femeilor la locul de muncă 
și ar garanta dreptul taților de a-și îngriji 
copiii;

Or. es

Amendamentul 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
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a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin investiții în infrastructura 
de îngrijire și prin încurajarea participării 
bărbaților la munca casnică, prin 
intermediul unei legislații privind 
concediul parental și de paternitate și 
aranjamente pentru un program de lucru
flexibil;

a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe piața 
forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele 
casnice constituie o condiție esențială 
pentru egalitatea de gen, care ar trebui 
promovată prin:

(a) investiții în infrastructura de îngrijire 
pentru copii, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice și bolnave, întrucât 
femeile sunt îngrijitori principali și 
cariera lor profesională este afectată de 
aceste sarcini neremunerate,

(b) încurajarea participării bărbaților la 
munca casnică, prin intermediul unei 
legislații privind concediul parental și de 
paternitate și aranjamente pentru un 
program de lucru flexibil,

(c) promovarea unor modele pozitive de 
organizare echilibrată a vieții 
profesionale și a celei private pentru 
femei și bărbați în materialele didactice 
din școli, la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este la 
originea poziției inegale a femeilor pe 
piața forței de muncă; subliniază că 
reconcilierea responsabilităților 

4. subliniază faptul că repartizarea inegală 
a responsabilităților familiale este una 
dintre sursele poziției inegale a femeilor 
pe piața forței de muncă; subliniază că 
reconcilierea responsabilităților 
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profesionale cu cele casnice constituie o 
condiție esențială pentru egalitatea de gen, 
care ar trebui promovată prin investiții în
infrastructura de îngrijire și prin 
încurajarea participării bărbaților la 
munca casnică, prin intermediul unei 
legislații privind concediul parental și de 
paternitate și aranjamente pentru un 
program de lucru flexibil;

profesionale cu cele casnice constituie o 
condiție esențială pentru egalitatea de gen, 
care ar trebui promovată prin investiții în 
infrastructura publică de îngrijire și prin 
asigurarea de servicii sociale publice 
universale, cu un accent deosebit pe 
educația copiilor de la vârsta zero, și de 
servicii pentru adulți aflați în 
întreținere; subliniază necesitatea 
încurajării participării bărbaților la munca 
casnică, prin intermediul unei legislații 
privind concediul parental și de paternitate, 
printre altele; subliniază că concediile de 
maternitate și de paternitate pentru 
naștere și adopție ar trebui să fie egale și 
netransferabile;

Or. en

Amendamentul 54
Jana Žitňanská

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea ca în statele 
membre afectate să se liberalizeze 
condițiile de muncă excesiv de rigide, să 
se crească flexibilitatea orarelor de lucru 
și să se ofere femeilor mai multe 
posibilități de combinare a vieții 
profesionale cu cea de familie;

Or. sk

Amendamentul 55
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sugerează că, pentru o implicare mai 
pronunțată a bărbaților în 
responsabilitățile familiale, respectiv a 
femeilor pe piața forței de muncă, ar 
trebui stabilite condiții și intervale de timp 
minime pentru concediile de paternitate, 
ca recomandări europene pentru statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că flexibilitatea orarului de 
lucru ar trebui să fie alegerea 
angajatului, nu impusă de angajator;
respinge flexibilitatea și incertitudinile 
contractuale care nu permit angajaților o 
viață de familie stabilă și organizată;

Or. pt

Amendamentul 57
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să investească în 
instituții de calitate și abordabile din 
punct de vedere economic pentru luarea 
în îngrijire a copiilor, a bolnavilor, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor în 
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vârstă și a oricărei persoane dependente, 
să se asigure că aceste instituții 
funcționează cu programe de lucru 
flexibile compatibile cu un loc de muncă 
care ocupă întreaga zi și că ele sunt 
accesibile unui număr de persoane cât 
mai mare cu putință pentru a le ajuta să 
concilieze viața profesională cu viața de 
familie și viața personală; invită Comisia 
și statele membre să asigure 
recunoașterea fiecărui bărbat și a fiecărei 
femeie care se ocupă de copii sau de orice 
altă persoană dependentă, să se asigure 
că aceștia primesc o alocație pentru 
luarea în îngrijire a unei persoane 
dependente și că le sunt acordate drepturi 
individuale privind securitatea socială și 
pensia; invită partenerii sociali să prezinte 
inițiative concrete pentru validarea 
competențelor dobândite pe parcursul 
unei perioade de concediu pentru 
îngrijirea unei persoane dependente;

Or. en

Amendamentul 58
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să introducă un concediu de 
paternitate obligatoriu remunerat cu 
durata minimă de 10 zile lucrătoare și să 
încurajeze măsuri legislative și alte 
măsuri care permit bărbaților, în special 
taților, să își exercite dreptul de a-și 
reconcilia viața privată cu cea 
profesională, inclusiv prin promovarea 
concediului parental netransferabil de 
care să beneficieze atât tatăl, cât și mama, 
în primii ani de viață ai copilului;
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Or. fr

Amendamentul 59
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este o realitate faptul că infrastructura 
de îngrijire și salariul social minim au 
fost grav afectate de criză și de reducerile 
care au vizat serviciile sociale din multe 
state membre ale UE; reamintește faptul 
că Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS) poate să garanteze 
proiecte de infrastructură socială;

Or. es

Amendamentul 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. regretă retragerea de către Consiliu a 
proiectului de directivă privind concediul 
de maternitate, care prevedea, printre 
altele, 20 de săptămâni de concediu de 
maternitate și două săptămâni de 
concediu de paternitate plătite integral și 
care proteja mamele lucrătoare care își 
reluau activitatea. Această retragere 
subminează consensul privind 
consolidarea drepturilor familiilor și ale 
mamelor lucrătoare;

Or. pt
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Amendamentul 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită statelor membre să protejeze 
drepturile la maternitate, să adopte 
măsuri pentru a preveni concedierea 
inechitabilă a angajatelor în timpul 
sarcinii și să protejeze de concedieri 
abuzive femeile și bărbații care au 
responsabilități de îngrijire; invită, 
totodată, Consiliul, să accelereze 
adoptarea directivei privind punerea în 
aplicare a măsurilor vizând promovarea 
îmbunătățirii securității și a sănătății la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează;

Or. en

Amendamentul 62
Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. de asemenea, consideră că se impune
urgent o poziție comună a Consiliului cu 
privire la revizuirea directivei privind 
introducerea de măsuri pentru 
promovarea îmbunătățirii securității și a 
sănătății la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează;

Or. fr
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Amendamentul 63
Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că, în lipsa unei legislații 
privind concediul de paternitate, adaptată 
pe baza concediului de maternitate, și fără 
o consolidare a serviciilor publice care 
sprijină incluziunea femeilor pe piața 
forței de muncă, UE nu va fi capabilă să 
răspundă crizei demografice, care, până 
în 2040, se va traduce printr-un deficit de 
24 de milioane de lucrători; subliniază 
faptul că creșterea ratei ocupării forței de 
muncă în rândul femeilor pentru a atinge 
cea a bărbaților ar reduce deficitul de 
forță de muncă la 3 milioane;

Or. fr

Amendamentul 64
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane 
până în 2020 poate fi realizată prin 
politicile de combatere a sărăciei ancorate 
în integrarea dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
venitul scăzut al gospodăriilor conduse de 
mame singure;

Or. pl
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Amendamentul 65
Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane 
până în 2020 poate fi realizată prin 
politicile de combatere a sărăciei ancorate 
în integrarea dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că politicile de 
sprijin în favoarea solidarității între 
generații ar trebui să permită reducerea 
nivelului de sărăcie;

Or. fr

Amendamentul 66
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este
rezultatul mai multor factori printre care 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, 
responsabilitățile de îngrijire și alte 
întreruperi profesionale conexe, sistemele 
fiscale și de asistență insuficiente care 
afectează familiile mamelor singure;
subliniază că discriminarea multiplă cu 
care se confruntă femeile pe criterii legate 
de, printre altele, identitatea de gen, 
exprimarea de gen și caracteristicile 
sexuale, contribuie la feminizarea 
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sărăciei; subliniază, de asemenea, că 
reducerea nivelului de sărăcie cu 20 de 
milioane până în 2020 poate fi realizată 
numai prin politici de combatere a sărăciei 
ancorate în integrarea dimensiunii de gen și 
sprijinite prin măsuri care să vizeze 
reducerea sărăciei în rândul femeilor;
reamintește importanța evaluării efectului 
de gen al sistemelor de securitate socială, 
al sistemelor fiscale și de indemnizații și 
al modelelor privind orarul de lucru, 
printre altele, precum și a modificării 
politicilor atunci când femeile sunt 
afectate negativ; reamintește importanța 
punerii în aplicare depline a legislației 
antidiscriminare, ținând seama de 
abordarea intersecțională, pentru a 
reduce sărăcia în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare (16,4 %) și 
diferențele de pensii (39 %) între femei și 
bărbați, precum și sărăcia în familiile 
mamelor singure; subliniază, de asemenea, 
că reducerea nivelului de sărăcie cu 20 de 
milioane până în 2020 poate fi realizată 
prin politicile de combatere a sărăciei 
ancorate în integrarea dimensiunii de gen;

Or. en
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Amendamentul 68
Ádám Kósa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în 
integrarea dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure sau 
ale mamelor cu un copil cu handicap; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politici și 
programe de acțiune de combatere a 
sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen, care să acorde o 
atenție deosebită femeilor care sunt 
dezavantajate, care au un handicap sau 
care au un copil cu handicap;

Or. hu

Amendamentul 69
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
inegalitățile între femei și bărbați în ceea 
ce privește evoluția carierei profesionale,
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure;
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
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combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

Or. fr

Amendamentul 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a discriminării și a sărăciei 
ancorate în integrarea dimensiunii de gen;

Or. en

Amendamentul 71
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
faptul că sunt deseori angajate cu 
contracte atipice (muncă involuntară cu 
fracțiune de normă, muncă temporară, 
contracte de muncă provizorii sau „zero 
ore”) sau lipsa unui statut de securitate 
socială pentru partenerii asistenți ai 
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combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

lucrătorilor independenți, care generează
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure;
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politici de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen; subliniază că 
diferențele salariale dintre femei și 
bărbați persistă chiar și în cazul 
contractelor de același tip și că rezolvarea 
acestei probleme depinde de transpunerea 
corectă de către statele membre a 
directivei privind combaterea 
discriminării la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politici de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen. În special, femeile mai 
vârstnice se confruntă cu niveluri mai 
ridicate de sărăcie deoarece multe dintre 
ele nu au lucrat suficient de mult în afara 
domiciliului pentru a beneficia de o 
pensie decentă; de aceea, este necesară o 
majorare a pensiilor necontributive;

Or. es
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Amendamentul 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că feminizarea sărăciei este 
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 poate fi realizată prin politicile de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

5. subliniază că feminizarea sărăciei este
rezultatul unor factori printre care 
întreruperile de carieră în cazul femeilor, 
discrepanțele de remunerare și diferențele 
de pensii între femei și bărbați, precum și 
sărăcia în familiile mamelor singure; 
subliniază, de asemenea, că reducerea 
nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până 
în 2020 presupune schimbări în ceea ce 
privește accesul femeilor pe piața forței de 
muncă, sprijinite prin politici de 
combatere a sărăciei ancorate în integrarea 
dimensiunii de gen;

Or. en

Amendamentul 74
Jana Žitňanská

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază încă o dată necesitatea 
creării unor regimuri flexibile de 
concediu parental pentru primii ani ai 
educației unui copil, pentru a asigura mai 
multă libertate individuală de a echilibra 
viața profesională cu cea de familie;

Or. sk
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Amendamentul 75
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că măsurile de austeritate 
aplicate în țările din sudul Europei au 
afectat excesiv femeile care trebuie să 
facă față pierderilor salariale și 
diminuării prestațiilor, la care se adaugă 
obligațiile de îngrijire majore care le 
limitează activitatea la domiciliu; 
subliniază că noua strategie privind 
egalitatea de gen trebuie să abordeze 
impactul negativ al măsurilor de 
austeritate asupra femeilor din Europa;

Or. en

Amendamentul 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că disparitatea salarială de 
gen este rezultatul participării insuficiente 
a femeilor pe piața forței de muncă, al 
segregării verticale și orizontale și al 
faptului că sectoarele în care femeile sunt 
suprareprezentate oferă, în multe cazuri, 
salarii mai mici. subliniază necesitatea 
monitorizării disparității salariale de gen 
atât în sectorul public, cât și în cel privat, 
și nevoia de transparență pentru 
recunoașterea disparității salariale de gen 
la locul de muncă;

Or. en
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Amendamentul 77
Michaela Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, deși femeile lucrează și 
în timpul concediului de maternitate, ele 
dobândesc alte competențe decât cele 
cerute de piața forței de muncă, fapt 
confirmat de un studiu PIAAC privind 
competențele adulților, iar acest lucru 
creează acestora un dezavantaj; prin 
urmare, atenția trebuie să se concentreze 
pe procesul integrării persoanelor în forța 
de muncă la terminarea concediului lor 
de maternitate sau de paternitate, printr-o 
organizare flexibilă a orarului de lucru, 
prin oportunități de muncă la distanță și 
prin sprijinirea reînnoirii competențelor 
lor profesionale prin cursuri și formare;

Or. cs

Amendamentul 78
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută modificările privind sarcina 
probei din Directiva 2006/54/CE în 
favoarea femeilor, presupuse victime ale 
discriminărilor sexuale în cadrul 
procedurilor juridice, însă dorește să 
sublinieze că această dispoziție nu va fi
eficientă dacă nu va exista un drept 
recunoscut pentru aceste femei de a avea 
acces la informațiile deținute de către 
angajatori, după cum propune Comisia 
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Europeană pentru Directiva 97/80/CE 
privind sarcina probei în cazurile de 
discriminare pe motive de sex, propunere 
care însă nu a fost păstrată în final;

Or. fr

Amendamentul 79
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în 
recrutările pentru posturile cu putere 
decizională;

6. subliniază responsabilitatea Comisiei de 
a întreprinde orice măsură care să poată 
ajuta la depășirea impasului din Consiliu 
pentru adoptarea unei legislații a UE 
privind transparența și un mai bun 
echilibru de gen în recrutările pentru 
posturile cu putere decizională;

Or. en

Amendamentul 80
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională, 
pentru a combate fenomenul de „plafon 
de sticlă” identificat în marea majoritate a 
statelor membre;

Or. fr
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Amendamentul 81
Biljana Borzan

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în 
recrutările pentru posturile cu putere 
decizională;

6. subliniază necesitatea unor măsuri 
active pentru recrutări transparente și 
echilibrate din perspectiva genului pentru 
posturile cu putere decizională;

Or. en

Amendamentul 82
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională, 
bazate pe criterii de recrutare identice și 
obiectiv identificate;

Or. fr

Amendamentul 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în 
recrutările pentru posturile cu putere 
decizională;

6. subliniază necesitatea ca strategia UE 
post-2015 privind egalitatea de gen să 
promoveze reprezentarea egală a femeilor 
și a bărbaților în toate aspectele 
procesului decizional, inclusiv în 
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instituțiile UE; consideră că strategia ar 
trebui să includă un plan de acțiune în 
această privință; subliniază necesitatea 
creșterii transparenței și a echilibrului de 
gen și în recrutările pentru posturile cu 
putere decizională;

Or. en

Amendamentul 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. atrage atenția asupra faptului că numai 
33 % din funcțiile executive și de 
conducere din întreprinderi sunt ocupate 
de femei și subliniază necesitatea 
transparenței și a unui mai bun echilibru de 
gen în recrutările pentru posturile cu putere 
decizională;

Or. it

Amendamentul 85
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională; de 
asemenea, invită Consiliul să accelereze 
adoptarea directivei privind consolidarea 
echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și măsuri 
conexe;
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Or. en

Amendamentul 86
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională; 
consideră așadar urgentă încheierea unui 
acord între Parlament și Consiliu cu 
privire la prezența femeilor în consiliile de 
administrație ale întreprinderilor cotate la 
bursă;

Or. fr

Amendamentul 87
Jana Žitňanská

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională și a 
îmbunătățirii condițiilor de muncă în 
sectoarele caracterizate prin venituri 
scăzute în care femeile sunt 
suprareprezentate;

Or. sk

Amendamentul 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în recrutările 
pentru posturile cu putere decizională, nu 
numai în lumea afacerilor, cât și în 
instituțiile politice și în posturile 
superioare din sistemul universitar;

Or. es

Amendamentul 89
Romana Tomc

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în 
recrutările pentru posturile cu putere 
decizională;

6. subliniază necesitatea transparenței și a 
unui mai bun echilibru de gen în numirile
pentru posturile cu putere decizională, atât 
în economie, cât și în politică;

Or. sl

Amendamentul 90
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază, în continuare, necesitatea 
unor reglementări mai stricte privind 
discriminarea femeilor la locul de muncă 
și a unor sancțiuni mai aspre pentru 
angajatorii care discriminează;
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Or. en

Amendamentul 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că trebuie întreprinse 
inițiative și măsuri, în principal în 
domeniul educației, inclusiv învățământul 
superior, pentru a combate percepțiile 
stereotipe despre forța de muncă 
feminină, pentru a promova 
antreprenoriatul feminin, dezvoltarea 
carierei femeilor în știință și în sectorul 
TIC, care vor impulsiona semnificativ 
creșterea și competitivitatea economică a 
Europei;

Or. en

Amendamentul 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța încurajării 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor și a asigurării unei protecții 
sociale sporite pentru femeile de afaceri;

Or. it

Amendamentul 93
Maria Arena
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre, în cadrul 
procedurilor de achiziții publice cu 
întreprinderi cotate la bursă, să utilizeze 
la maximum instrumentele prevăzute în 
noua directivă privind achizițiile publice, 
luând drept criteriu de atribuire egalitatea 
de gen în consiliile de administrație ale 
acestor întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. sprijină introducerea unor cote de gen 
pentru membrii neexecutivi din consiliile 
de administrație ale întreprinderilor, 
proceduri transparente pentru numirea 
acestora; încurajează sectorul public și 
cel privat să aibă în vedere scheme 
voluntare pentru promovarea femeilor în 
funcții de conducere și invită Consiliul 
European să adopte în cele din urmă o 
poziție comună după prima lectură în PE 
a Directivei privind prezența femeilor în 
consiliile de administrație;

Or. en

Amendamentul 95
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și 
angajați să treacă de la economia 
informală la cea formală.

eliminat

Or. it

Amendamentul 96
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și 
angajați să treacă de la economia 
informală la cea formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează o proporție 
ridicată a femeilor, îndeosebi a 
lucrătoarelor casnice, și care afectează 
negativ securitatea socială a femeilor și 
nivelurile PIB-ului în UE; consideră, în 
această privință, esențial ca toate statele 
membre să participe în mod obligatoriu la 
toate activitățile viitoarei Platforme 
europene, în scopul consolidării 
cooperării pentru prevenirea și 
descurajarea muncii nedeclarate.

Or. fr

Amendamentul 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați 
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită aplicarea eficientă 
a sancțiunilor pentru angajatorii care își 
desfășoară activitatea în economia 
informală.

Or. en

Amendamentul 98
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate prestate de femei, care 
afectează negativ veniturile, protecția și
securitatea socială a femeilor și care au 
consecințe nefaste asupra nivelurilor PIB-
ului în UE; solicită crearea unor măsuri de 
politică care să ofere stimulente pentru ca 
angajatorii și angajații să treacă de la 
economia informală la cea formală;
subliniază necesitatea abordării în mod 
deosebit a muncii casnice, prestată în 
principal de femei, care constituie o 
provocare specială deoarece munca se 
desfășoară în sectorul informal, este 
singularizată și, prin natura sa, este 
invizibilă, ceea ce presupune elaborarea 
de măsuri adaptate pentru a o aborda în 
mod eficient.

Or. en
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Amendamentul 99
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor, împiedică 
învățarea pe tot parcursul vieții, 
subminează standardele sociale 
consacrate în materie de sănătate și 
securitate la locul de muncă și reduce
nivelurile PIB-ului în UE; solicită crearea 
unor stimulente pentru ca angajatorii și 
angajații să treacă de la economia 
informală la cea formală.

Or. fr

Amendamentul 100
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatorii și 
angajații să treacă de la economia 
informală la cea formală; reamintește că 
un vector esențial în acest sens îl 
reprezintă crearea unei platforme 
europene menite să consolideze 
cooperarea pentru prevenirea și 
descurajarea muncii nedeclarate.

Or. fr
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Amendamentul 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate și ale activităților 
independente false, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatorii și 
angajații să treacă de la economia 
informală la cea formală.

Or. it

Amendamentul 102
Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați 
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
nivelurile PIB-ului în UE și securitatea 
socială a femeilor, mai ales în sectoarele 
dominate de femei, cum ar fi munca în 
gospodării private – servicii de curățenie, 
de babysitting sau de îngrijire a 
persoanelor vârstnice sau cu handicap;
solicită crearea unor stimulente pentru ca 
angajatorii și angajații să îmbunătățească 
trecerea de la economia informală la cea 
formală.

Or. en

Amendamentul 103
Lampros Fountoulis
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care se observă în general în 
rândul femeilor care lucrează de acasă 
pentru a contribui la venitul familiei. De 
asemenea, subliniază nivelurile ridicate 
ale muncii nedeclarate care afectează 
negativ securitatea socială a femeilor și 
nivelurile PIB-ului în UE, încurajând 
totodată unii angajatori să se sustragă de 
la plata impozitelor și a contribuțiilor;
solicită crearea unor stimulente pentru ca 
angajatorii și angajații să treacă de la 
economia informală la cea formală.

Or. el

Amendamentul 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. combaterea fraudei fiscale – îndeosebi 
cea comisă de marile întreprinderi, care 
are și cel mai mare impact economic –
este esențială pentru finanțarea 
prelungirii concediului de paternitate și a 
serviciilor publice necesare pentru a 
încuraja integrarea femeilor pe piața 
forței de muncă în condiții de egalitate. În 
plus, nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate afectează negativ securitatea 
socială a femeilor și nivelurile PIB-ului în 
UE; solicită crearea unor stimulente pentru 
ca angajatorii și angajații să treacă de la 
economia informală la cea formală.

Or. es
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Amendamentul 105
Georgi Pirinski

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatori și angajați
să treacă de la economia informală la cea 
formală.

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii 
nedeclarate, care afectează negativ 
securitatea socială a femeilor și nivelurile 
PIB-ului în UE; solicită crearea unor 
stimulente pentru ca angajatorii și angajații 
să treacă de la economia informală la cea 
formală; insistă asupra faptului că 
aspectele legate de munca nedeclarată, 
care au un impact negativ asupra 
securității sociale a femeilor, ar trebui 
incluse în programele de lucru ale 
viitoarei platforme europene, în vederea 
abordării muncii nedeclarate ca prioritate 
absolută.

Or. en

Amendamentul 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea recunoașterii 
achizițiilor publice ca potențial 
instrument de îmbunătățire a politicilor de 
incluziune socială; consideră că 
achizițiile publice ar trebui utilizate ca 
instrument de promovare a egalității de 
gen, avându-se în vedere stabilirea unor 
cerințe în materie de antidiscriminare și a 
unor criterii privind egalitatea de gen, ca 
o condiție esențială pentru contractele de 
achiziții publice, după caz.
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Or. en

Amendamentul 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să își intensifice 
eforturile de combatere a muncii 
nedeclarate și precare, inclusiv a mini-
locurilor de muncă și a falselor locuri de 
muncă cu fracțiune de normă, și să se 
asigure că toți lucrătorii beneficiază de o 
protecție socială adecvată; regretă 
totodată, abuzul de contracte de muncă 
atipice în vederea evitării conformității cu 
obligațiile în materie de ocupare a forței 
de muncă și protecție socială.

Or. en

Amendamentul 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că victimele muncii 
nedeclarate sunt în principal femei, iar 
aceasta nu reprezintă întotdeauna decizia 
lor; solicită o politică cuprinzătoare 
împotriva angajatorilor care angajează 
femei fără contract de muncă.

Or. en
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Amendamentul 109
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. de asemenea, sugerează că, întrucât 
componența și definiția familiilor se 
schimbă în timp, legislațiile în domeniul 
muncii și al familiei trebuie să fie mai 
cuprinzătoare în ceea ce privește familiile 
monoparentale și părinții LGBT.

Or. en

Amendamentul 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă intenția Comisiei de a retrage 
propunerea de directivă privind concediul 
de maternitate, întârziind astfel crearea 
unui cadru uniform în materie de 
legislație și bunăstare.

Or. it

Amendamentul 111
Maria Arena, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că politicile și instrumentele
care vizează combaterea șomajului în 
rândul tinerilor, cum ar fi Garanția 
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pentru tineret și Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, ar trebui să răspundă nevoilor 
specifice ale tinerilor, bărbați și femei, 
pentru a le permite accesul pe piața forței 
de muncă; de asemenea, constată că 
proporția tinerelor care nu sunt încadrate 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) este 
mai ridicată decât cea a bărbaților.

Or. fr

Amendamentul 112
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. afirmă că reprezentarea egală a 
femeilor în consiliile de administrație și în 
funcții decizionale în statele membre nu a 
crescut suficient în mod voluntar, motiv 
pentru care introducerea de cote ar trebui 
considerată soluția temporară cea mai 
eficientă pentru asigurarea unei 
reprezentări egale a celor două sexe.

Or. en


