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Amendamentul 1
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, înainte de elaborarea 
unor noi acte legislative la nivelul UE, 
instituțiile UE trebuie să evalueze 
programele existente, pentru a nu stabili 
din nou măsuri care nu funcționează;

1. invită Comisia Europeană să 
evalueze programele existente și datele 
din domeniul educației, culturii și mass-
mediei, pentru a fi în măsură să adopte un 
nou Plan de acțiune pentru egalitate în 
timp util, dispunând de o strategie clară 
privind modul de abordare a inegalității 
de gen persistente în sectoarele cultural și 
creativ, în mass-media, educație și sport, 
prin implementarea, printre altele, a 
măsurilor propuse în noua strategie „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” din 5 martie 
2020;

Or. en

Amendamentul 2
Sabine Verheyen, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Iuliu Winkler, 
Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că legislația de 
combatere a discriminării pentru 
asigurarea egalității de șanse între bărbați 
și femei trebuie pusă în aplicare prin 
intermediul unei abordări practice, astfel 
încât să nu opună femeile bărbaților;

2. ia act cu preocupare de diferența 
de remunerare dintre femei și bărbați în 
sectoarele cultural și creativ, solicită 
creșterea transparenței datelor anonime 
privind remunerarea pentru a identifica 
decalajele, invită Comisia să evalueze 
dacă egalitatea remunerării și 
transparența gradelor de salarizare ar 
putea deveni condiții obligatorii pentru a 
beneficia de finanțare în cadrul 
programului Europa creativă; solicită 
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Comisiei să publice informații despre 
proiectele gestionate cu succes de femei în 
cadrul programului Europa creativă; 
constată că un raport recent al UNESCO, 
intitulat „Egalitatea de gen: patrimoniu și 
creativitate”1a solicită consolidarea bazei 
de date factuale „prin colectarea și 
diseminarea periodică și sistematică de 
către oficiile naționale de statistică a 
datelor defalcate în funcție de gen în toate 
domeniile sectorului cultural”;

_________________
1a 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/doc
uments/gender-equality-heritage-and-
creativity-2014-en_1.pdf

Or. en

Amendamentul 3
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră necesar să se asigure în 
sport faptul că schimbarea identității de 
gen nu duce la situația în care un bărbat 
biologic să se afle în competiție cu o 
femeie biologică, pentru că astfel femeile 
vor fi puternic dezavantajate în probele 
sportive;

3. solicită Comisiei Europene să se 
bazeze pe inițiativele anterioare lansate de 
subprogramul MEDIA al programului 
Europa creativă pentru a concepe o 
strategie cu indicatori, obiective și un 
sistem de monitorizare, inclusiv 
elaborarea unor statistici periodice care 
să evalueze evoluția situației la nivel 
european, adoptarea unor măsuri 
specifice de promovare a echilibrului de 
gen în cadrul programelor existente și un 
dialog structurat cu părțile interesate 
relevante;

Or. en
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Amendamentul 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Pollák

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră necesar să se asigure în 
sport faptul că schimbarea identității de 
gen nu duce la situația în care un bărbat 
biologic să se afle în competiție cu o 
femeie biologică, pentru că astfel femeile 
vor fi puternic dezavantajate în probele 
sportive;

3. consideră că, în domeniul sportiv, 
caracteristicile biologice ale sportivilor ar 
trebui luate în considerare atunci când se 
stabilește categoria la care concurează 
aceștia;

Or. en

Amendamentul 5
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că mamele și tații 
trebuie să se bucure de o mai bună 
recunoaștere socială în calitate de părinți, 
pentru îngrijirea copiilor lor, astfel încât 
să se respecte faptul că, prin creșterea și 
îngrijirea copiilor, ei contribuie la viitorul 
societății;

4. constată cu preocupare că femeile 
sunt în continuare subreprezentate în 
domeniul sportiv, atât la nivel de 
participare, cât și de conducere; 
subliniază că, deși numărul femeilor 
implicate activ în sport a crescut 
semnificativ, doar 20%-30% dintre 
antrenorii din Europa sunt femei; 
subliniază că diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați persistă în 
domeniul sportiv și este chiar mai mare 
decât media înregistrată la cele mai înalte 
niveluri; evidențiază că există în 
continuare diferențe semnificative în 
acoperirea mediatică a sportului;

Or. en
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Amendamentul 6
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că oficiile naționale 
de statistică din statele membre trebuie să 
verifice, în măsura posibilităților, dacă în 
sistemele naționale de calcul este luată în 
considerare, defalcată pe sexe, munca 
neînregistrată în materie de solidaritate 
între generații și contribuția acesteia la 
PIB-ul național;

5. solicită statelor membre să 
promoveze inițiativele care încurajează 
egalitatea de gen și participarea egală la 
procesul decizional în sport, le permit 
sportivelor să obțină un echilibru între 
viața de familie și cea de sportiv 
profesionist și vizează reducerea 
diferenței de remunerare dintre femei și 
bărbați și a disparităților în ceea ce 
privește premiile, precum și orice fel de 
stereotipuri sau hărțuire în domeniul 
sportiv;

Or. en

Amendamentul 7
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie accentuat 
rolul autorităților locale și regionale în 
ceea ce privește promovarea egalității de 
șanse dintre bărbați și femei;

6. invită statele membre ca, în 
cooperare cu organismele lor 
responsabile cu egalitatea de gen, să 
colaboreze îndeaproape cu organizațiile 
sportive pentru a acorda o atenție specială 
dimensiunii de gen, încurajând 
participarea fetelor la activitățile sportive 
de la cea mai fragedă vârstă, precum și 
participarea femeilor în structurile de 
conducere;

Or. en
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Amendamentul 8
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că trebuie respectate 
rezervele emise de unele state membre 
față de Acordul de la Istanbul, potrivit 
cărora statele membre nu trebuie 
împiedicate să trateze problema socială a 
violenței bazate pe gen între persoane prin 
aplicarea instrumentelor existente.

7. invită statele membre să depună 
eforturi pentru a obține un echilibru de 
gen mai bun în domeniul educației, dat 
fiind faptul că, în majoritatea statelor 
membre, femeile reprezintă marea 
majoritate a absolvenților din învățământ 
și sunt suprareprezentate în rândul 
cadrelor didactice; capacitarea fetelor 
prin educație ar trebui să se facă într-un 
mod echilibrat în toate sectoarele și în 
toate domeniile, inclusiv în domeniile 
STIM, unde femeile sunt subreprezentate;

Or. en

Amendamentul 9
Alexander Bernhuber

Proiect de aviz
Punctul 7 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de părere că femeile joacă un rol 
major în viața rurală; atrage atenția că 
comunitățile rurale din Europa sunt 
erodate de populația îmbătrânită și de 
exodul tinerilor; solicită adoptarea unor 
măsuri suplimentare pentru a dezvolta 
condiții de viață și de muncă în aceste 
zone care să le ofere femeilor și familiilor 
lor motive de a rămâne;

Or. de
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Amendamentul 10
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează Comisia și statele 
membre să asigure crearea unor 
mecanisme în întreg sistemul de educație 
care să faciliteze promovarea, 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea egalității de gen în instituțiile 
de învățământ;

Or. en

Amendamentul 11
Loucas Fourlas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că este necesar un 
regulament care să prevadă măsuri de 
combatere a hărțuirii sexuale online;

Or. el

Amendamentul 12
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că, deși femeile din 
domeniul mass-mediei care dețin o 
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diplomă de studii superioare constituie o 
parte substanțială a forței de muncă, ele 
sunt subreprezentate în pozițiile de 
conducere și de nivel înalt; consideră că 
atât serviciile mass-media publice, cât și 
cele private au responsabilitatea de a 
asigura egalitatea între femei și bărbați și 
de a preveni orice discriminare; invită 
statele membre să dezvolte stimulente 
politice pentru a reduce obstacolele din 
calea accesului femeilor la posturi de 
management și de conducere la cel mai 
înalt nivel în cadrul organizațiilor mass-
media; constată că participarea femeilor 
la un nivel egal cu bărbații la raportarea 
conținutului și ca surse de informații este 
esențială nu doar din motive de 
reprezentare, ci și din motive care țin de 
egalitatea de șanse și de recunoașterea 
deplină a expertizei și cunoștințelor lor;

Or. en


