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13.1.2021 A9-0234/2

Amendamentul 2
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să își respecte 
angajamentele asumate în cadrul 
Programului de lucru pentru 2020 în orice 
formă revizuită și să prezinte la timp o 
propunere de măsuri obligatorii de 
transparență a remunerării, o strategie a UE 
privind drepturile victimelor, un cadru 
post-2020 al UE privind strategiile pentru 
egalitatea și incluziunea romilor, o nouă 
strategie a UE privind eradicarea traficului 
de persoane și un Plan de acțiune al UE 
privind egalitatea de gen și emanciparea 
femeilor în contextul relațiilor externe 
pentru perioada 2021-2025;

6. invită Comisia să își respecte 
angajamentele asumate în cadrul 
Programului de lucru pentru 2020 în orice 
formă revizuită și să prezinte o propunere 
de măsuri obligatorii de transparență a 
remunerării, o strategie a UE privind 
drepturile victimelor și o nouă strategie a 
UE privind eradicarea traficului de 
persoane; regretă că propunerea de 
măsuri obligatorii de transparență a 
remunerării nu a fost prezentată în 2020, 
conform planificării;
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13.1.2021 A9-0234/3

Amendamentul 3
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este preocupat de lipsa unei 
interdicții explicite, în dreptul UE, a 
discriminării din motive legate de 
identitatea de gen și expresia de gen a unei 
persoane; observă că persistă 
discriminarea, hărțuirea și excluderea de pe 
piața forței de muncă a persoanelor 
LGBTIQ+; reamintește rezoluția sa din 14 
februarie 2019 referitoare la viitorul Listei 
de acțiuni LGBTI37 și rezoluția sa din 18 
decembrie 2019 referitoare la 
discriminarea publică și discursurile de 
incitare la ură împotriva persoanelor 
LGBTI38; îndeamnă Comisia să adopte, 
cât mai curând posibil, cadrul strategic 
privind egalitatea pentru persoanele 
LGBTIQ+ pentru a monitoriza Lista sa de 
acțiuni LGBTI pentru perioada 2016-2019, 
și să includă măsuri specifice de 
combatere a discriminării la locul de 
muncă pe motiv de orientare sexuală, 
identitate de gen, expresie de gen și 
caracteristici sexuale;

____________________

37 Texte adoptate, P8_TA(2019)0129.
38 Texte adoptate, P8_TA(2019)0101.

29. este preocupat de lipsa unei 
interdicții explicite, în dreptul UE, a 
discriminării din motive legate de 
identitatea de gen și expresia de gen a unei 
persoane; observă că persistă 
discriminarea, hărțuirea și excluderea de pe 
piața forței de muncă a persoanelor 
LGBTIQ+; reamintește rezoluția sa din 14 
februarie 2019 referitoare la viitorul Listei 
de acțiuni LGBTI37 și rezoluția sa din 18 
decembrie 2019 referitoare la 
discriminarea publică și discursurile de 
incitare la ură împotriva persoanelor 
LGBTI38; salută adoptarea primei 
strategii din istorie privind persoanele 
LGBTI+ și solicită Comisiei să 
monitorizeze Lista sa de acțiuni LGBTI 
pentru perioada 2016-2019, cu măsuri 
specifice de combatere a discriminării la 
locul de muncă pe motiv de orientare 
sexuală, identitate de gen, expresie de gen 
și caracteristici sexuale;

____________________

37 Texte adoptate, P8_TA(2019)0129.
38 Texte adoptate, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Amendamentul 4
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită, în acest context, Comisiei 
să elaboreze o directivă privind 
combaterea traficului de persoane în 
scopul exploatării sexuale în UE, 
deoarece traficul de persoane în scopul 
exploatării sexuale reprezintă cea mai 
răspândită formă de trafic;

eliminat

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Amendamentul 5
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020, care pot fi un instrument util 
pentru a depista diferențele și discriminarea 
în același sector și pentru a elimina 
diferențele de remunerare pe criterii de 
gen; subliniază, în acest sens, că este 
important ca partenerii sociali și toate 
părțile interesate să coopereze pe deplin și 
să se implice, în acord cu practicile și 
tradițiile naționale; subliniază însă că 
problema remunerării egale pentru muncă 
egală sau muncă de valoare egală între 
bărbați și femei în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în continuare 
pentru a acoperi diferențele de remunerare 
pentru o muncă de valoare egală pe piața 
muncii caracterizată de segregarea de gen, 
cu salarii mai mici în anumite sectoare care 
utilizează în principal femeile, cum ar fi 
îngrijirile medicale, serviciile de îngrijire, 
comerțul cu amănuntul, vânzările și 
educația, în comparație, de exemplu, cu 
industria prelucrătoare și cu profesiile 
tehnice care angajează în mare parte 
bărbați; recomandă cu fermitate includerea 
principiului remunerării egale pentru o 
muncă de valoare egală între femei și 
bărbați, care ar putea fi definit după cum 
urmează: „Se consideră că munca este de 
valoare egală în cazul în care, pe baza unei 
comparații între două grupuri de lucrători 

53. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării, care pot fi un 
instrument util pentru a depista diferențele 
și discriminarea în același sector și pentru a 
elimina diferențele de remunerare pe 
criterii de gen; regretă, cu toate acestea, 
întârzierea publicării acestei propuneri și 
solicită Comisiei să prezinte propunerea 
cât mai curând posibil; subliniază, în acest 
sens, că este important ca partenerii sociali 
și toate părțile interesate să coopereze pe 
deplin și să se implice, în acord cu 
practicile și tradițiile naționale; subliniază 
însă că problema remunerării egale pentru 
muncă egală sau muncă de valoare egală 
între bărbați și femei în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în continuare 
pentru a acoperi diferențele de remunerare 
pentru o muncă de valoare egală pe piața 
muncii caracterizată de segregarea de gen, 
cu salarii mai mici în anumite sectoare care 
utilizează în principal femeile, cum ar fi 
îngrijirile medicale, serviciile de îngrijire, 
comerțul cu amănuntul, vânzările și 
educația, în comparație, de exemplu, cu 
industria prelucrătoare și cu profesiile 
tehnice care angajează în mare parte 
bărbați; recomandă cu fermitate includerea 
principiului remunerării egale pentru o 
muncă de valoare egală între femei și 
bărbați, care ar putea fi definit după cum 
urmează: „Se consideră că munca este de 
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care nu au fost constituiți în mod arbitrar, 
activitatea desfășurată este comparabilă, 
luând în considerare factori precum 
condițiile de muncă, gradul de 
responsabilitate conferită lucrătorilor și 
cerințele fizice sau mentale ale activității”; 
atrage atenția că trebuie elaborate în acest 
scop instrumente de evaluare a muncii și 
criterii de clasificare neutre din punctul de 
vedere al genului;

valoare egală în cazul în care, pe baza unei 
comparații între două grupuri de lucrători 
care nu au fost constituiți în mod arbitrar, 
activitatea desfășurată este comparabilă, 
luând în considerare factori precum 
condițiile de muncă, gradul de 
responsabilitate conferită lucrătorilor și 
cerințele fizice sau mentale ale activității”; 
atrage atenția că trebuie elaborate în acest 
scop instrumente de evaluare a muncii și 
criterii de clasificare neutre din punctul de 
vedere al genului;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Amendamentul 6
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 97

Propunerea de rezoluție Amendamentul

97. subliniază că reacția la epidemia de 
COVID-19 ar putea fi utilizată pentru a 
crea resurse bugetare suplimentare, pe care 
statele membre le-ar putea mobiliza pentru 
a sprijini victimele violenței; 

97. subliniază că reacția la epidemia de 
COVID-19 ar trebui să fie utilizată pentru 
a crea resurse bugetare suplimentare, pe 
care statele membre le-ar putea mobiliza 
pentru a sprijini victimele violenței; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Amendamentul 7
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază necesitatea de a spori 
resursele disponibile pentru programele UE 
dedicate promovării egalității de gen și a 
drepturilor femeilor în următorul CFM, în 
special planul de redresare 
NextGenerationEU, și solicită Comisiei să 
se asigure că în propunerea revizuită 
pentru următorul CFM este inclusă o 
clauză privind integrarea perspectivei de 
gen; îndeamnă Comisia să își accelereze 
eforturile de punere în aplicare a integrării 
dimensiunii de gen în buget ca parte 
integrantă a procedurii bugetare în toate 
etapele și liniile sale bugetare și să includă 
linii bugetare independente pentru acțiuni 
precis orientate; subliniază că fiecare 
măsură, mecanism sau strategie nouă ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări a 
impactului de gen; invită Comisia și 
Consiliul, în acest context, să investească 
în economia serviciilor de îngrijire și să 
adopte un pachet de măsuri în materie de 
îngrijire pentru Europa pentru a completa 
Pactul verde european;

100. subliniază necesitatea de a spori 
resursele disponibile pentru programele UE 
dedicate promovării egalității de gen și a 
drepturilor femeilor; invită Comisia să își 
accelereze eforturile de punere în aplicare a 
integrării dimensiunii de gen în buget ca 
parte integrantă a procedurii bugetare în 
toate etapele și liniile sale bugetare și să 
includă linii bugetare independente pentru 
acțiuni precis orientate; subliniază că 
fiecare măsură, mecanism sau strategie 
nouă ar trebui să facă obiectul unei evaluări 
a impactului de gen; invită Comisia și 
Consiliul, în acest context, să investească 
în economia serviciilor de îngrijire și să 
adopte un pachet de măsuri în materie de 
îngrijire pentru Europa pentru a completa 
Pactul verde european; salută faptul că, 
pentru prima dată, integrarea perspectivei 
de gen va fi o prioritate orizontală în 
CFM și va fi însoțită de o evaluare 
aprofundată a impactului de gen și de 
monitorizarea programelor;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Amendamentul 8
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 117

Propunerea de rezoluție Amendamentul

117. reamintește Rezoluția sa din 12 
februarie 2019 referitoare la necesitatea de 
a consolida cadrul strategic al UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor 
post-202042, în care se precizează că, în 
majoritatea statelor membre, nu s-a 
observat nicio îmbunătățire în ceea ce 
privește accesul la locuri de muncă, că 
există îngrijorări serioase în legătură cu 
locuințele și s-au înregistrat doar puține 
progrese în ceea ce privește sărăcia și că 
este nevoie de o dimensiune de gen 
puternică în cadrul UE; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la discursul de 
incitare la ură împotriva romilor în 
contextul pandemiei de COVID-19 și cu 
privire la restricțiile suplimentare introduse 
de unele state membre pentru a plasa 
comunitățile de romi în carantină și se teme 
de consecințele negative asupra celor mai 
vulnerabile grupuri din rândul romilor, 
cum ar fi fetele, femeile tinere, femeile în 
vârstă, persoanele cu dizabilități sau 
persoanele LGBTIQ+; îndeamnă Comisia 
să adopte cât mai curând posibil cadrul 
strategic al UE privind egalitatea și 
incluziunea romilor, să analizeze impactul 
pe care coronavirusul îl are asupra 
comunităților rome și să adopte măsuri 
pentru a evita reacțiile de respingere la 
adresa acestora;
____________________

42 Texte adoptate, P8_TA(2019)0075.

117. reamintește Rezoluția sa din 12 
februarie 2019 referitoare la necesitatea de 
a consolida cadrul strategic al UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor 
post-202042, în care se precizează că, în 
majoritatea statelor membre, nu s-a 
observat nicio îmbunătățire în ceea ce 
privește accesul la locuri de muncă, că 
există îngrijorări serioase în legătură cu 
locuințele și s-au înregistrat doar puține 
progrese în ceea ce privește sărăcia și că 
este nevoie de o dimensiune de gen 
puternică în cadrul UE; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la discursul de 
incitare la ură împotriva romilor în 
contextul pandemiei de COVID-19 și cu 
privire la restricțiile suplimentare introduse 
de unele state membre pentru a plasa 
comunitățile de romi în carantină și se teme 
de consecințele negative asupra celor mai 
vulnerabile grupuri din rândul romilor, 
cum ar fi fetele, femeile tinere, femeile în 
vârstă, persoanele cu dizabilități sau 
persoanele LGBTIQ+; salută adoptarea 
cadrului strategic al UE privind egalitatea 
și incluziunea romilor, care permite să se 
analizeze impactul pe care coronavirusul îl 
are asupra comunităților rome și să se 
adopte măsuri pentru a evita reacțiile de 
respingere la adresa acestora;

____________________



AM\1222191RO.docx PE662.829v01-00

RO Unită în diversitate RO

42 Texte adoptate, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Amendamentul 9
Maria Noichl

Raport A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 122

Propunerea de rezoluție Amendamentul

122. invită Comisia să adopte rapid 
noul Plan de acțiune pentru egalitatea de 
gen III (GAPIII), pe baza actualului 
GAPII, pentru a începe punerea sa în 
aplicare în 2021, ca instrument esențial 
pentru promovarea egalității de gen și a 
capacitării femeilor și fetelor în relațiile 
externe; subliniază că acest document 
trebuie să ia forma unei comunicări și să 
fie însoțit de indicatori clari, măsurabili, 
limitați în timp, inclusiv o repartizare a 
rolurilor și responsabilității diferiților 
actori; solicită ca noul plan de acțiune să 
mențină obiectivul ca 85 % din toate noile 
programe să contribuie la egalitatea între 
femei și bărbați și să stabilească un nou 
obiectiv ca 20 % din programe să aibă ca 
obiectiv principal promovarea egalității 
între femei și bărbați; solicită ca noul 
Instrument de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională să 
acorde prioritate egalității de gen și 
drepturilor femeilor în cadrul programelor 
geografice și tematice în acest sens; salută 
schimbarea culturii instituționale a 
serviciilor Comisiei și a Serviciului 
European de Acțiune Externă pentru a 
îndeplini mai eficient angajamentele UE în 
ceea ce privește drepturile femeilor și 
egalitatea de gen;

122. salută noul Plan de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAPIII), ca 
instrument esențial pentru promovarea 
egalității de gen și a capacitării femeilor și 
fetelor în relațiile externe; subliniază că 
acest document trebuie să fie însoțit de 
indicatori clari, măsurabili, limitați în timp, 
inclusiv o repartizare a rolurilor și 
responsabilității diferiților actori; salută 
faptul că noul plan de acțiune menține 
obiectivul ca 85 % din toate noile 
programe să contribuie la egalitatea între 
femei și bărbați; regretă că noul obiectiv 
ca 20 % din programe să aibă ca obiectiv 
principal promovarea egalității între femei 
și bărbați nu a fost stabilit; solicită ca noul 
Instrument de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională să 
acorde prioritate egalității de gen și 
drepturilor femeilor în cadrul programelor 
geografice și tematice în acest sens; salută 
schimbarea culturii instituționale a 
serviciilor Comisiei și a Serviciului 
European de Acțiune Externă pentru a 
îndeplini mai eficient angajamentele UE în 
ceea ce privește drepturile femeilor și 
egalitatea de gen;

Or. en
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