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Amendamentul 1
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal; solicită ca 20 % din AOD din 
fiecare țară să fie alocat unor programe în 
care egalitatea de gen este unul dintre 
principalele obiective; se așteaptă ca nicio 
cheltuială din AOD să nu compromită 
realizările în materie de egalitate de gen; 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
coordonate și coerente din partea UE și 
solicită o cooperare strânsă cu alți actori;

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor din toate sectoarele 
în care egalitatea de gen este un obiectiv 
semnificativ sau principal; solicită ca 20 % 
din AOD din fiecare țară să fie alocat unor 
programe în care egalitatea de gen este 
unul dintre principalele obiective; se 
așteaptă ca nicio cheltuială din AOD să nu 
compromită realizările în materie de 
egalitate de gen; subliniază necesitatea unei 
acțiuni coordonate și coerente din partea 
UE și solicită o cooperare strânsă cu alți 
actori pentru a sprijini egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor și a asigura faptul că 
femeile și fetele nu sunt lăsate în urmă; 
accentuează că este nevoie de acțiuni 
intensificate și specifice pentru a promova 
mai bine egalitatea de gen și pentru a 
realiza ODD 5 al ONU până cel târziu în 
2030;

Or. en

Amendamentul 2
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
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oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal; solicită ca 20 % din AOD din 
fiecare țară să fie alocat unor programe în 
care egalitatea de gen este unul dintre 
principalele obiective; se așteaptă ca nicio 
cheltuială din AOD să nu compromită 
realizările în materie de egalitate de gen; 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
coordonate și coerente din partea UE și 
solicită o cooperare strânsă cu alți actori;

oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal și cel puțin unui program de 
acțiune specific în fiecare țară; solicită ca 
20 % din AOD din fiecare țară să fie alocat 
unor programe în care egalitatea de gen 
este unul dintre principalele obiective; se 
așteaptă ca nicio cheltuială din AOD să nu 
compromită realizările în materie de 
egalitate de gen; subliniază necesitatea unei 
acțiuni coordonate și coerente din partea 
UE și solicită o cooperare strânsă cu alți 
actori, mai ales cu statele membre și cu 
băncile multilaterale de dezvoltare, pentru 
a maximiza eficacitatea dezvoltării, 
inclusiv în ceea ce privește folosirea 
instrumentelor financiare inovatoare, 
cum ar fi finanțarea mixtă;

Or. en

Amendamentul 3
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal; solicită ca 20 % din AOD din 
fiecare țară să fie alocat unor programe în 
care egalitatea de gen este unul dintre 
principalele obiective; se așteaptă ca nicio 
cheltuială din AOD să nu compromită 
realizările în materie de egalitate de gen; 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
coordonate și coerente din partea UE și 
solicită o cooperare strânsă cu alți actori;

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal; solicită ca 20 % din AOD din 
fiecare țară să fie alocat unor programe în 
care egalitatea de gen este unul dintre 
principalele obiective; se așteaptă ca nicio 
cheltuială din AOD să nu compromită 
realizările în materie de egalitate de gen; 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
coordonate și coerente din partea UE și 
solicită o cooperare strânsă cu guvernele 
partenere, societatea civilă, sectorul 
privat, sindicatele și alte părți interesate 
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importante;

Or. en

Amendamentul 4
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal; solicită ca 20 % din AOD din 
fiecare țară să fie alocat unor programe în 
care egalitatea de gen este unul dintre 
principalele obiective; se așteaptă ca nicio 
cheltuială din AOD să nu compromită 
realizările în materie de egalitate de gen; 
subliniază necesitatea unei acțiuni 
coordonate și coerente din partea UE și 
solicită o cooperare strânsă cu alți actori;

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (AOD) al UE să 
fie alocat programelor în care egalitatea de 
gen este un obiectiv semnificativ sau 
principal; solicită ca 20 % din AOD din 
fiecare țară să fie alocat unor programe în 
care egalitatea de gen este unul dintre 
principalele obiective; se așteaptă ca 
niciun AOD să nu fie cheltuit pentru 
proiecte care ar putea inversa sau 
compromite realizările în materie de 
egalitate de gen; subliniază necesitatea unei 
acțiuni coordonate și coerente din partea 
UE și solicită o cooperare strânsă cu toți 
actorii și părțile interesate în cauză;

Or. en

Amendamentul 5
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III) și, în 
special, angajamentul ca 85 % din 
ajutorul oficial pentru dezvoltare (AOD) 
al UE să fie alocat programelor în care 

1. ia act de Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen III (GAP III); solicită ca 
20 % din AOD din fiecare țară să fie alocat 
unor programe în care egalitatea de gen 
este unul dintre principalele obiective; se 
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egalitatea de gen este un obiectiv 
semnificativ sau principal; solicită ca 20 
% din AOD din fiecare țară să fie alocat 
unor programe în care egalitatea de gen 
este unul dintre principalele obiective; se 
așteaptă ca nicio cheltuială din AOD să nu 
compromită realizările în materie de 
egalitate de gen; subliniază necesitatea unei 
acțiuni coordonate și coerente din partea 
UE și solicită o cooperare strânsă cu alți 
actori;

așteaptă ca nicio cheltuială din AOD să nu 
compromită realizările în materie de 
egalitate de gen; subliniază necesitatea unei 
acțiuni coordonate și coerente din partea 
UE și solicită o cooperare strânsă cu alți 
actori;

Or. fr

Amendamentul 6
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția că toate crizele au 
un impact puternic marcat de gen și cu 
atât mai mult criza provocată de actuala 
pandemie de COVID-19; subliniază că 
din cauza impactului asimetric al 
pandemiei asupra sectoarelor și 
ocupațiilor și din cauza poziției diferite a 
bărbaților și a femeilor pe piața muncii, 
mai multe femei decât bărbați și-au 
pierdut locul de muncă și femeile au 
șanse mai mari să se afle în situație de 
șomaj tehnic;

Or. en

Amendamentul 7
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiect de aviz Amendamentul

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile, cum ar fi 
organizațiile pentru drepturile femeilor și 
mișcările sociale, care lucrează cel mai 
direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor și care pot contribui activ 
la corelarea obiectivului de 85 % cu 
nevoile reale de finanțare ale unor 
regiuni specifice; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru a sprijini, 
a proteja și a îmbunătăți în continuare 
accesul universal la sănătate sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 8
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 

2. evidențiază că, pentru a maximiza 
impactul acțiunii UE, finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile și pentru alți 
actori locali relevanți care lucrează cel mai 
direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor, punându-se un accent 
deosebit pe părinții singuri și pe situațiile 
vulnerabile; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
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relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

Or. en

Amendamentul 9
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

2. subliniază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor și în diferite situații de 
viață; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece 
acest lucru ar putea împiedica activitatea 
celor mai relevanți actori; reamintește 
nevoia urgentă de finanțare semnificativă 
pentru sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 10
Fabienne Keller, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

2. accentuează că finanțarea trebuie 
să fie accesibilă pentru asociațiile, ONG-
urile și organizațiile locale și mici ale 
societății civile care ajută fetele, femeile și 
persoanele LGBTIQ în toată diversitatea 
lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

Or. en

Amendamentul 11
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente;

2. evidențiază că finanțarea trebuie să 
fie accesibilă pentru organizațiile locale și 
mici ale societății civile care lucrează cel 
mai direct cu fetele și femeile în toată 
diversitatea lor; evidențiază rolul-cheie al 
instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională și subliniază că ar trebui 
evitate barierele administrative și în 
materie de punere în aplicare, deoarece ar 
putea împiedica implicarea celor mai 
relevanți actori; reamintește nevoia urgentă 
de finanțare semnificativă pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente; insistă că este nevoie de un 
control mai riguros al beneficiarilor; 
reamintește că UE trebuie să controleze 
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cu strictețe utilizarea acestor fonduri; 
reamintește că PE trebuie să fie informat 
cu privire la utilizarea fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 12
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că femeile au fost 
afectate disproporțional de pandemia de 
COVID-19 și de consecințele sale 
economice și sociale, constituind 
majoritatea lucrătorilor afectați în mod 
deosebit de șomaj și de măsurile de 
limitare a mișcării persoanelor și fiind 
totodată victime ale creșterii puternice a 
violenței domestice și a violenței de gen; 
se așteaptă ca finanțarea serviciilor 
esențiale să asigure accesul victimelor 
violenței de gen la adăposturi protejate, 
asistență socială, asistență juridică și 
locuințe, inclusiv în cazul victimelor 
aflate în situații fragile și de criză 
umanitară; evidențiază că serviciile 
adecvate și de calitate pot promova 
integrarea socioeconomică și pot oferi 
sprijin psihosocial victimelor tuturor 
formelor de violență de gen;

Or. en

Amendamentul 13
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiect de aviz Amendamentul

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri; se 
așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
care poate avea un impact fundamental 
asupra creșterii economice și sociale 
incluzive, poate stimula ocuparea forței de 
muncă, reduce sărăcia și crește PIB-ul; 
accentuează că trebuia recunoscută 
integrarea dimensiunii de gen în buget ca 
fiind un obiectiv de politică fundamental; 
salută crearea unor indicatori specifici de 
gen și colectarea de date de calitate, 
defalcate pe genuri și comparabile la nivel 
mondial; se așteaptă din partea Comisiei să 
consulte Parlamentul cu privire la sistemul 
de monitorizare, astfel încât eficiența, 
eficacitatea, sustenabilitatea și valoarea 
adăugată a GAP III să poată fi evaluate 
cum se cuvine;

Or. en

Amendamentul 14
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri; se 
așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri și, în 
special, salută sprijinul anunțat de 
Comisie în ceea ce privește includerea 
modulului privind receptivitatea la 
dimensiunea de gen în toate noile 
cheltuieli publice și în toate rapoartele de 
evaluare a responsabilității financiare; se 
așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare, în conformitate cu acordul 
prevăzut la articolul 16 litera (f) din 
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Acordul Interinstituțional privind 
disciplina bugetară;

Or. en

Amendamentul 15
Fabienne Keller, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri; se 
așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri; se 
așteaptă din partea Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape punerea în 
aplicare a Planului de acțiune pentru 
egalitatea de gen III și să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

Or. en

Amendamentul 16
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri; se 
așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
inclusiv prin programe pentru sprijinirea 
gestionării finanțelor publice; așteaptă 
măsuri concrete pentru sprijinirea 
sistemelor universale de protecție socială 
și recunoașterea, reducerea și 
redistribuirea activității de îngrijire 
neremunerate și a muncii casnice;

Or. en
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Amendamentul 17
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
colectarea de date defalcate pe genuri; se 
așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

3. ia act de sprijinul crescut pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget, de 
crearea unor indicatori specifici de gen și 
de colectarea de date defalcate pe genuri; 
se așteaptă din partea Comisiei să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare;

Or. fr

Amendamentul 18
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută intenția de a majora 
finanțarea globală pentru educație cu 
10 % din bugetul pentru ajutor umanitar 
destinat finanțării educației în situații de 
urgență; subliniază că integrarea 
dimensiunii de gen în buget ar trebui să 
sprijine și programele care vizează 
consolidarea capacității femeilor ca lideri 
politici și promovarea programelor pentru 
tinerii lideri;

Or. en

Amendamentul 19
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută realizările de până acum în 
ceea ce privește integrarea dimensiunii de 
gen în politicile de acordare de 
împrumuturi ale Băncii Europene de 
Investiții și invită banca să își intensifice 
eforturile și, în special, să țină seama în 
cea mai mare măsură posibilă de 
obiectivele de politică ale GAP III în 
mandatul său de acordare a 
împrumuturilor externe;

Or. en

Amendamentul 20
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. evidențiază importanța investițiilor 
în antreprenoriatul feminin și în 
întreprinderile conduse de femei, precum 
și a finanțării de proiecte care oferă 
servicii de dezvoltare a afacerilor și sprijin 
pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv 
pentru femei în contexte de redresare și de 
strămutare forțată;

Or. en

Amendamentul 21
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)



AM\1232089RO.docx 15/20 PE692.927v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. salută crearea unor indicatori 
specifici de gen, care trebuie să fie clari, 
măsurabili și delimitați în timp, precum și 
colectarea de date defalcate în funcție de 
gen; se așteaptă ca Comisia să consulte 
Parlamentul cu privire la sistemul de 
monitorizare care ar trebui să fie în 
conformitate cu ODD, dar nu numai, și ar 
trebui să includă indicatori specifici ai 
UE bazați pe standarde internaționale 
privind drepturile omului, cum ar fi 
CEDAW, Convenția de la Istanbul, 
programul de acțiune al IPCD și 
conferințele sale de revizuire, abordarea 
strategică a UE privind femeile, pacea și 
securitatea și convențiile relevante ale 
OIM;

Or. en

Amendamentul 22
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Pierre Larrouturou

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. reamintește că Acordul 
interinstituțional adoptat la 16 decembrie 
2020, care însoțește Regulamentul privind 
CFM 2021-2027, stabilește egalitatea de 
gen ca principiu orizontal pentru perioada 
2021-2027 și face parte integrantă din 
transparența bugetară; invită Comisia să 
elaboreze și să prezinte Parlamentului 
European metodologia de măsurare a 
cheltuielilor relevante din perspectiva 
genului la nivel de program în CFM 
2021-2027, inclusiv în ceea ce privește 
punerea în aplicare a IVCDCI;

Or. en
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Amendamentul 23
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se instituie un program 
de formare amplu și cuprinzător care să 
stea la baza punerii în aplicare a GAP III 
și ca UE să elaboreze orientări privind 
egalitatea de gen pentru toți actorii UE 
care pun în aplicare GAP III;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 24
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. solicită să se instituie un program 
de formare amplu și cuprinzător care să 
stea la baza punerii în aplicare a GAP III și 
ca UE să elaboreze orientări privind 
egalitatea de gen pentru toți actorii UE care 
pun în aplicare GAP III;

4. solicită să se instituie un program 
de formare amplu și cuprinzător care să 
stea la baza punerii în aplicare a GAP III, 
și anume privind integrarea perspectivei 
de gen în buget și în toate aspectele, 
evaluările impactului din perspectiva 
genului și analizele de gen, precum și 
violența de gen; solicită și ca UE să 
elaboreze orientări privind egalitatea de 
gen pentru toți actorii UE care pun în 
aplicare GAP III; solicită, în special, ca în 
fiecare delegație a UE să se creeze puncte 
de contact pe probleme de gen cu program 
întreg, care să dispună de resurse și timp 
suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile, 
precum și să se prevadă consilieri pe 
probleme de gen în misiunile militare 
PSAC;

Or. en
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Amendamentul 25
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se instituie un program 
de formare amplu și cuprinzător care să 
stea la baza punerii în aplicare a GAP III și 
ca UE să elaboreze orientări privind 
egalitatea de gen pentru toți actorii UE care 
pun în aplicare GAP III;

4. solicită să se instituie un program 
de formare amplu și cuprinzător care să 
stea la baza punerii în aplicare a GAP III și 
ca UE să elaboreze orientări clare și 
specifice privind egalitatea de gen și să 
stabilească obiective obligatorii pentru toți 
actorii UE care pun în aplicare GAP III;

Or. en

Amendamentul 26
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca abordarea 
transformatoare a dimensiunii de gen în 
cadrul GAP III să fie pe deplin respectată 
și ca principiul nediscriminării pe baza 
orientării sexuale, a identității de gen, a 
exprimării de gen și a caracteristicilor 
sexuale să fie pe deplin respectat la 
execuția tuturor fondurilor și la 
accesibilitatea proiectelor și a solicitanților; 
consideră că acest lucru presupune 
includerea proactivă a organizațiilor 
societății civile care lucrează la intersecția 
dintre drepturile femeilor și drepturile 
LGBTIQ.

5. se așteaptă ca abordarea 
transformatoare a dimensiunii de gen în 
cadrul GAP III să fie pe deplin respectată 
și ca principiul nediscriminării pe baza 
orientării sexuale, a identității de gen, a 
exprimării de gen și a caracteristicilor 
sexuale să fie pe deplin respectat la 
execuția tuturor fondurilor și la 
accesibilitatea proiectelor și a solicitanților; 
consideră că acest lucru presupune 
includerea proactivă a organizațiilor 
societății civile care lucrează la intersecția 
dintre drepturile femeilor și drepturile 
LGBTIQ, în special pentru proiectele 
axate pe violența de gen și/sau violența 
domestică, educație, sănătate sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
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(SRHR) și combaterea stereotipurilor de 
gen;

Or. en

Amendamentul 27
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește necesitatea promovării 
participării egale, inclusiv la nivel de 
conducere, având în vedere că doar un 
număr redus de femei ocupă funcții de 
conducere de nivel superior; accentuează 
că trebuie combătută orice discriminare 
pe criterii de gen în ceea ce privește 
ocuparea posturilor de conducere; 
subliniază că este nevoie de o conducere 
echilibrată din perspectiva genului;

Or. en

Amendamentul 28
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că femeile și bărbații 
ar trebui să aibă șanse egale, acces egal la 
locuri de muncă și remunerație egală 
pentru muncă egală, pentru a fi 
independenți economic; subliniază că 
femeile și bărbații ar trebui să împartă în 
mod egal responsabilitățile de îngrijire și 
să aibă acces la protecție socială, servicii 
publice și oportunități financiare 
adecvate;
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Or. en

Amendamentul 29
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că violența de gen 
trebuie condamnată și prevenită; solicită 
evaluarea și îmbunătățirea inițiativelor și 
programelor UE care urmăresc să pună 
capăt tuturor formelor de violență de gen; 
evidențiază că accesul victimelor la sprijin 
este esențial; solicită dezvoltarea mai 
multor programe de protecție;

Or. en

Amendamentul 30
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. reafirmă că este nevoie să se 
folosească know-how-ul și toate 
cunoștințele de specialitate disponibile în 
toate statele membre ale UE pentru 
promovarea drepturilor de gen; reiterează 
rolul important pe care îl joacă 
cooperarea academică și în domeniul 
educației în consolidarea drepturilor de 
gen în întreaga lume și subliniază 
importanța studiilor de dezvoltare și a 
educației pentru cetățenie mondială 
pentru realizarea obiectivelor privind 
egalitatea de gen;

Or. en
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Amendamentul 31
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. reamintește că educația și 
sistemele de educație de calitate constituie 
fundamentul promovării egalității de gen; 
accentuează că trebuie să crească 
investițiile în educația fetelor pentru a se 
ajunge la un acces egal la toate formele 
de educație și formare; evidențiază că este 
nevoie de măsuri menite să elimine 
stereotipurile și normele de gen care dau 
naștere la discriminare de gen în școli;

Or. en


