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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen prezintă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

Amendamentul 2

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
din 17 iunie 2020 privind impactul 
schimbărilor demografice 
(COM(2020)0241),

Amendamentul 3

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)



PE658.702v01-00 4/66 AD\1214128RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
din 25 mai 2018 intitulat „Raportul 
privind îmbătrânirea populației pe 2018: 
proiecții economice și bugetare pentru 
statele membre ale UE (2016-2070)”,

Amendamentul 4

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea 
Comisiei din 26 aprilie 2017 intitulată „O 
inițiativă pentru sprijinirea echilibrului 
dintre viața profesională și cea privată a 
părinților și îngrijitorilor care lucrează” 
(COM(2017)0252),

Amendamentul 5

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
26 mai 2016 referitoare la sărăcie: o 
perspectivă de gen1a,
______________
1a JO C 76, 28.2.2018, p. 93.
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Amendamentul 6

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 23, 25, 34, 35 și 36,

Amendamentul 7

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
7 septembrie 2010 referitoare la rolul 
femeilor într-o societate în curs de 
îmbătrânire1a și Rezoluția sa din 
15 noiembrie 2018 referitoare la serviciile 
de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea 
egalității de gen1b,

______________

1a JO C 308 E, 20.10.2011, p. 49.

1b Texte adoptate, P8_TA(2018)0464.

Amendamentul 8

Propunere de rezoluție
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Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât populația Europei 
continuă să îmbătrânească, ceea ce poate 
duce la nevoi crescute și variate de 
îngrijire; întrucât, potrivit previziunilor 
Eurostat, în 2100 cea mai mare grupă de 
vârstă va fi cea de peste 85 de ani, femeile 
reprezentând majoritatea în cadrul 
acestui grup; întrucât integrarea 
perspectivei de gen și integrarea 
dimensiunii de gen în buget ar trebui să 
se aplice pentru a înțelege pe deplin 
amploarea decalajelor de gen în 
îmbătrânire în ceea ce privește utilizarea 
serviciilor, necesitatea serviciilor și 
împărțirea resurselor1a;
______________

1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Population_str
ucture_and_ageing/ro

Amendamentul 9

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât egalitatea de gen este o 
valoare de bază, recunoscută în tratate și 
în Carta drepturilor fundamentale, și 
întrucât Uniunea s-a angajat să o 
integreze în toate activitățile sale;

Amendamentul 10

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/ro
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/ro
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/ro


AD\1214128RO.docx 7/66 PE658.702v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât pandemia de COVID-19 a 
afectat în mod deosebit persoanele în 
vârstă, a pus la încercare sistemele 
noastre de sănătate, de îngrijire și de 
protecție socială și a subliniat necesitatea 
unor investiții adecvate în cadrul 
acestora; întrucât Pilonul drepturilor 
sociale subliniază, printre altele, 
importanța egalității de gen, a echilibrului 
dintre viața profesională și cea privată, a 
îngrijirii copiilor, a veniturilor și a 
pensiilor la o vârstă înaintată, a asistenței 
medicale și a îngrijirii pe termen lung, 
prin principiile 2, 9, 11, 15, 16 și, 
respectiv, 18 ale acestuia; întrucât aceste 
drepturi vor fi esențiale pentru abordarea 
posibilităților și a provocărilor 
demografice cu care se confruntă 
persoanele în vârstă;

Amendamentul 11

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât, conform articolului 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în toate activitățile sale, 
Uniunea trebuie să își propună să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
dintre femei și bărbați, stabilind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

Amendamentul 12

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât europenii au, în general, o 
viață mai lungă, mai sănătoasă și mai 
sigură; întrucât speranța de viață la 
naștere a crescut cu aproximativ zece ani 
atât pentru bărbați, cât și pentru femei în 
ultimele cinci decenii; întrucât genul este 
un factor important în procesul de 
îmbătrânire, având în vedere că speranța 
de viață este, în medie, cu 5,5 ani mai 
mare pentru femei decât pentru bărbați, 
statisticile pentru UE în 2018 arătând că 
speranța de viață la naștere în 2018 a fost 
de 78,2 ani pentru bărbați și 83,7 ani 
pentru femei1a, și întrucât, în 2070, 
speranța de viață la naștere se 
preconizează că va ajunge la 86,1 ani 
pentru bărbați și 90,3 ani pentru femei; 
întrucât, în schimb, cifrele Eurostat arată 
că diferența dintre speranța de viață 
sănătoasă a bărbaților și cea a femeilor 
este mult mai mică, de 63,7 ani pentru 
bărbați și 64,2 ani pentru femei, ceea ce 
demonstrează că îmbătrânirea și nevoile 
de îngrijire ale populației în curs de 
îmbătrânire reprezintă o chestiune de 
egalitate de gen; întrucât diferențele 
dintre speranța de viață a femeilor și a 
bărbaților la naștere variază semnificativ 
de la un stat membru la altul; întrucât 
femeile mai în vârstă depind mai frecvent 
de veniturile obținute de partenerii lor ca 
urmare a diviziunii tradiționale a muncii 
și a rolurilor familiale care afectează 
drepturile de pensie ale femeilor, și 
întrucât acestea tind să dispună de 
venituri mai mici decât bărbații mai în 
vârstă ca urmare a responsabilităților de 
îngrijire și a salariilor mai mici;
______________

1a. „Ageing Europe, Looking at the lives of 
older people in the EU” (Europa care 
îmbătrânește – o analiză a vieții 
persoanelor în vârstă în UE), Eurostat, 
2019.
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Amendamentul 13

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât toate politicile în 
domeniul oportunităților și provocărilor 
demografice trebuie să adopte o abordare 
favorabilă incluziunii, bazată pe drepturi 
și dovezi, centrată pe oameni, și să 
respecte principiile egalității, în special 
egalitatea de gen și nediscriminarea, și să 
protejeze drepturile femeilor, inclusiv 
drepturile sexuale și reproductive și 
drepturile economice ale acestora; 
întrucât acțiunile UE privind politica în 
materie de îmbătrânire a populației și 
schimbările demografice trebuie să fie în 
deplină concordanță cu Strategia UE 
privind egalitatea de gen 2020-2025; 
întrucât provocările demografice ale UE 
sunt strâns legate de inegalitățile de gen, 
dar integrarea dimensiunii de gen nu a 
fost inclusă suficient în răspunsurile 
politice;

Amendamentul 14

Propunere de rezoluție
Considerentul Ag (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât, în 2018, femeile din 
Uniunea Europeană cu vârsta de peste 
65 de ani au primit o pensie care a fost, în 
medie, cu 30 % mai mică decât cea a 
bărbaților; întrucât decalajul de pensii 
tinde să agraveze vulnerabilitatea 
economică a femeilor și să le expună la 
excludere socială, la sărăcie permanentă 
și la dependență economică, în special de 
soții lor sau de alți membri ai familiei 
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lor1a, în parte din cauza muncii de 
îngrijire neremunerate și a împărțirii 
inegale a responsabilităților de îngrijire;
______________
1a. Eurostat.

Amendamentul 15

Propunere de rezoluție
Considerentul Ah (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ah. întrucât în 2018, în UE-27, 15,5 % 
din persoanele cu vârsta de cel puțin 
65 de ani erau expuse riscului de 
sărăcie1a; întrucât este mai probabil ca 
femeile să fie afectate de sărăcia în rândul 
persoanelor în vârstă, deoarece acestea 
tind să aibă rate mai scăzute de ocupare a 
forței de muncă, mai multe întreruperi ale 
carierei, salarii mai mici și au mai multe 
contracte cu fracțiune de normă, 
temporare și informale;
______________
1a. COM(2020)0241.

Amendamentul 16

Propunere de rezoluție
Considerentul Ai (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ai. întrucât decalajul în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă între 
femei și bărbați era de 12 % în 2019; 
întrucât diferența de gen în ocuparea 
forței de muncă este și mai pronunțată 
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atunci când se ia în considerare diferența 
semnificativă dintre bărbați și femei în 
ceea ce privește munca cu fracțiune de 
normă;

Amendamentul 17

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât eliminarea diferenței de 
gen în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă depinde de respectarea drepturilor 
sociale de bază și de furnizarea de servicii 
sociale de bază;

Amendamentul 18

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât situația economică și 
politică din Europa poate fi îmbunătățită, 
iar consecințele schimbărilor demografice 
pot fi evitate numai dacă se folosesc 
talentele și potențialul tuturor femeilor și 
bărbaților și se împart responsabilitățile 
de îngrijire;
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Amendamentul 19

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât femeile cu vârsta cuprinsă 
între 55 și 64 de ani au o rată de ocupare 
a forței de muncă mai mică decât bărbații 
(52,4 % în cazul femeilor față de 65,4 % 
în cazul bărbaților) și sunt cele mai 
susceptibile de a presta servicii de 
îngrijire informală la domiciliu1a;
______________
1a. „Ageing Europe, Looking at the lives 
of older people in the EU” (Europa care 
îmbătrânește – o analiză a vieții 
persoanelor în vârstă în UE), Eurostat, 
2019.

Amendamentul 20

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât îmbătrânirea societății 
este văzută prea adesea în termeni 
negativi, și anume în lumina provocărilor 
legate de structura de vârstă a forței de 
muncă și de sustenabilitatea protecției 
sociale și a sănătății publice, în timp ce 
persoanele în vârstă reprezintă, de 
asemenea, o resursă economică și un fond 
de experiență și oferă un ajutor esențial la 
nivelul comunității și al familiei, 
acordând îngrijire persoanelor 
dependente și jucând rolul de consultanți 
în chestiuni de muncă, având în vedere 
experiența lor profesională îndelungată, 
precum și contribuind la păstrarea 
comunităților rurale;
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Amendamentul 21

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, pe de o parte, este de 
așteptat ca proporția persoanelor cu 
vârsta de cel puțin 80 de ani din populația 
UE-28 să se dubleze până în 2050 și, pe 
de altă parte, ponderea populației în 
vârstă de muncă din UE (cu vârste 
cuprinse între 15 și 64 de ani) a scăzut 
pentru prima dată în 2010 și se 
preconizează că va scădea în fiecare an 
până în 20601a;
______________
1a. Notă de informare – „Demografia pe 
agenda europeană: Strategii pentru 
soluționarea declinului demografic”, 
Parlamentul European, Direcția Generală 
Servicii de Cercetare Parlamentară, 
Serviciul de cercetare pentru deputați, 
2 iunie 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/651939/EPRS_BRI(20
20)651939_EN.pdf

Amendamentul 22

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât disparitatea de gen în ceea 
ce privește speranța de viață la naștere 
există deja și se preconizează că va crește 
și mai mult în viitor; întrucât lărgirea 
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acestui decalaj este susceptibilă de a 
accentua inegalitățile de gen existente și 
impactul acestora, cum ar fi disparitatea 
de gen în ceea ce privește pensiile și 
sărăcia în rândul persoanelor în vârstă; 
întrucât sărăcia în rândul persoanelor cu 
vârsta de minim 75 de ani afectează în 
mod constant mai ales femeile, în 
principal ca urmare a sarcinilor de 
îngrijire neremunerate legate de gen, a 
diferențelor de remunerare și timp de 
lucru pe tot parcursul vieții ce antrenează 
pensii mai mici, a unor vârste de 
pensionare diferite pentru bărbați și femei 
în unele state membre și a faptului că mai 
multe femei în vârstă trăiesc singure;

Amendamentul 23

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât rata ocupării forței de 
muncă cu fracțiune de normă este mai 
mare pentru femei (31,3 %) decât pentru 
bărbați (8,7 %) și, de asemenea, afectează 
femeile în vârstă (49,8 % dintre bărbații 
în vârstă, față de 64,1 % dintre femeile în 
vârstă); întrucât numărul de ore de lucru 
normale din UE-28 a fost, în medie, de 
30,3 ore pe săptămână pentru bărbații cu 
vârste cuprinse între 65 și 74 de ani și de 
24,1 ore pe săptămână pentru femeile de 
aceeași vârstă și întrucât se preconizează 
că bărbații fac parte din forța de muncă 
timp de 38,6 ani, în timp ce cifra 
corespunzătoare pentru femei este de 
33,7 ani1a;
______________
1a. „Ageing Europe, Looking at the lives 
of older people in the EU” (Europa care 
îmbătrânește – o analiză a vieții 
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persoanelor în vârstă în UE), Eurostat, 
2019.

Amendamentul 24

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât în UE există peste 
80 de milioane de persoane cu dizabilități, 
majoritatea acestora fiind femei și fete, și 
întrucât majoritatea dizabilităților sunt 
dobândite odată cu vârsta; întrucât 
persoanele cu dizabilități sunt expuse 
unui risc mai ridicat de sărăcie; întrucât, 
în toate statele membre, rata deprivării 
materiale severe a femeilor cu dizabilități 
este mai mare decât cea a femeilor fără 
dizabilități; întrucât politicile privind 
îmbătrânirea trebuie să asigure protecția 
și incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități, precum și accesul acestora la 
piața muncii și la servicii;

Amendamentul 25

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât ratele de fertilitate sunt 
scăzute și au scăzut de la o medie de 
aproximativ 2,5 copii la o femeie în UE-
28 în 1960, la puțin sub 1,6 în 2020, ceea 
ce este mult sub cifra de 2,1 nașteri pentru 
fiecare femeie, considerată necesară 
pentru a menține o populație stabilă pe 
termen lung1a;
______________
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1a. Notă de informare – „Demografia pe 
agenda europeană: Strategii pentru 
soluționarea declinului demografic”, 
Parlamentul European, Direcția Generală 
Servicii de Cercetare Parlamentară, 
Serviciul de cercetare pentru deputați, 
2 iunie 2020.

Amendamentul 26

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât problema de lungă durată 
a calității serviciilor de îngrijire a fost 
expusă în mod dramatic de pandemia de 
COVID-19, tratamentele inumane cauzate 
de calitatea slabă a serviciilor de îngrijire 
și de resurse inadecvate oferind o nouă 
perspectivă asupra problemei mai extinse 
a calității îngrijirii acordate persoanelor 
în centrele de îngrijire pentru persoanele 
în vârstă; întrucât este necesară o 
examinare la nivelul UE pentru a stabili 
condițiile, calitatea, măsurile de protecție 
și caracterul adecvat ale resurselor în 
diferite servicii de îngrijire a persoanelor 
în vârstă și dacă și câte persoane în 
vârstă, în special femei, au fost expuse în 
mod inutil virusului sau nu au fost 
îngrijite în mod corespunzător;

Amendamentul 27

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât unele regiuni ale UE se 
confruntă cu depopulare și se 
înregistrează o concentrare din ce în ce 
mai mare a populației în anumite zone 
urbane, ceea ce face dificilă dezvoltarea și 
coeziunea în cadrul proiectului UE;

Amendamentul 28

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât ramificațiile diferenței de 
remunerare între femei și bărbați includ o 
disparitate de gen de 37 % în ceea ce 
privește veniturile din pensii și un nivel 
inegal de independență economică între 
femei și bărbați, femeile fiind mai afectate 
de forme atipice de muncă, de relații de 
muncă care nu oferă pensii ocupaționale 
și de niveluri mai scăzute ale veniturilor; 
întrucât responsabilitățile de îngrijire ale 
femeilor și vârstele de pensionare diferite 
din punct de vedere istoric contribuie, de 
asemenea, în mod substanțial la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile, deoarece ele continuă să fie 
afectate în mod negativ de perioade lungi 
de concediu pentru a oferi îngrijire și/sau 
ies complet de pe piața muncii și au 
dificultăți în a se reintegra;

Amendamentul 29

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât peste 50 % dintre 
îngrijitorii cu vârsta sub 65 de ani 
combină serviciile de îngrijire cu 
încadrarea în muncă; întrucât, așa cum a 
subliniat adesea Comisia, 
responsabilitățile de îngrijire reprezintă 
unul dintre principalele motive pentru 
care femeile au o rată mai scăzută de 
participare pe piața forței de muncă, fie 
pentru că își reduc timpul de lucru, fie 
pentru că își părăsesc locul de muncă 
plătit, ceea ce reprezintă o pierdere pentru 
Europa de 370 de miliarde EUR pe an; 
întrucât estimările arată că 80 % dintre 
toate serviciile de îngrijire din UE sunt 
prestate de îngrijitori informali care sunt, 
în principal, femei (75 %), indicând 
existența unei disparități de gen în 
materie de îngrijire care influențează 
puternic disparitatea de gen în ceea ce 
privește pensiile; întrucât îngrijirea 
oferită de îngrijitorii informali fără niciun 
contract de muncă oficial este deosebit de 
problematică, deoarece aceste persoane 
rămân în afara pieței muncii și nu dispun 
de nicio posibilitate de reglementare; 
întrucât acest tip de situație determină un 
efect negativ dublu, prin care, pe de o 
parte, acești îngrijitori informali (în mare 
parte femei) au o remunerație scăzută de 
regulă, nu beneficiază de protecție 
socială, nu plătesc cotizații la asigurările 
sociale și, prin urmare, fie nu primesc 
nicio pensie la sfârșitul vieții lor 
profesionale, fie primesc pensia minimă 
și, pe de altă parte, acest tip de situație are 
un impact negativ asupra statului și a 
instituțiilor sale relevante, care sunt 
private de contribuțiile la asigurările 
sociale și de impozitele plătite de 
angajatori și de angajați;
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Amendamentul 30

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât epidemia de COVID-19 
are, de asemenea, un impact major 
asupra demografiei; întrucât multe 
persoane în vârstă au murit și, după cum 
sugerează unele studii, coronavirusul a 
avut un impact considerabil asupra 
tendințelor demografice din UE, precum 
reducerea speranței de viață sau a 
planificării familiale;

Amendamentul 31

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât ar trebui să se țină seama 
în mod corespunzător de impactul 
diferențelor de gen în ceea ce privește 
sănătatea și de inegalitățile în materie de 
sănătate legate de factorii socio-culturali 
la elaborarea politicilor noastre în materie 
de îmbătrânire; întrucât anumite boli și 
afecțiuni asociate cu vârsta au un impact 
diferențiat asupra femeilor și a bărbaților, 
cum ar fi depresia sau bolile 
cardiovasculare; întrucât anumite boli și 
afecțiuni afectează mai multe femei decât 
bărbați, cum ar fi boala Alzheimer sau 
demența, cancerul de sân, incontinența, 
osteoporoza și osteoartrita; întrucât 
prevalența acestor afecțiuni va crește în 
societățile noastre în curs de îmbătrânire;
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Amendamentul 32

Propunere de rezoluție
Considerentul Fd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fd. întrucât femeile în vârstă sunt mai 
expuse riscului de sărăcie ca urmare a 
întreruperilor de carieră pentru a acorda 
îngrijiri, a locurilor de muncă cu 
fracțiune de normă și a celor cu salarii 
mai mici sau a retragerii permanente de 
pe piața muncii și, prin urmare, a 
acumulării de drepturi de pensie mai 
scăzute1a; întrucât, în special, femeile din 
cea mai veche categorie de vârstă 
evaluată de Eurostat (peste 75 de ani) s-
au confruntat cu rate ale sărăciei și ale 
excluziunii sociale de 23,3 % în 2018, 
peste media UE pentru toate grupele de 
vârstă; întrucât riscul corespunzător 
pentru femeile în vârstă de muncă 
(între 55 și 64 de ani în 2018) este de 
24,4 %;
______________
1a. „Ageing Europe, Looking at the lives 
of older people in the EU” (Europa care 
îmbătrânește – o analiză a vieții 
persoanelor în vârstă în UE), Eurostat, 
2019.

Amendamentul 33

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât persoanele în vârstă se 
confruntă cu un risc mai mare de sărăcie 
decât populația generală, ajungând la o 
rată de 14,2 % în 2017; întrucât, în 
întreaga UE în perioada 2010-2017, 
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proporția pensionarelor expuse riscului 
de sărăcie a fost cu aproximativ două 
până la trei puncte procentuale (pp) mai 
mare decât rata pensionarilor1a;
______________
1a.https://ec.europa.eu/eurostat/web/produ
cts-eurostat-news/-/DDN-20190115-
1#:~:text=In%202017%20the%20proporti
on%20of,figure%20of%2013.8%20%25%
20in%202016.&text=In%20most%20of%
20the%2027,between%2010%20%25%20
and%2025%20%25

Amendamentul 34

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât măsurile de izolare 
impuse ca urmare a epidemiei de COVID-
19 și recesiunea economică au avut un 
efect disproporționat asupra femeilor din 
cauza împărțirii inegale a 
responsabilităților de îngrijire, a 
specializării sectoriale și a intensificării 
violenței domestice;

Amendamentul 35

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât mai mult de o femeie din 
patru cu vârste cuprinse între 50 și 
64 de ani și 17 % dintre femeile cu vârsta 
de peste 65 de ani au în mod informal 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
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responsabilități de îngrijire cel puțin o 
dată pe săptămână; întrucât îngrijirea 
informală este asociată cu riscuri mai 
ridicate de izolare socială, sărăcie și 
excluziune socială și condiții precare de 
sănătate; întrucât acest lucru arată 
insuficiența serviciilor de îngrijire și 
asistență pe termen lung din multe state 
membre;

Amendamentul 36

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât depopularea și 
îmbătrânirea populației vor avea 
implicații profunde pentru veniturile 
fiscale, finanțe, pensiile adecvate și 
serviciile medicale1a; întrucât oferirea 
unor servicii accesibile și de calitate 
pentru îngrijirea copiilor și asistența 
persoanelor în vârstă și a altor persoane 
dependente este esențială pentru a asigura 
participarea egală a femeilor și bărbaților 
la piața muncii, la educație și la formare;
______________
1a. Anuarul regional Eurostat 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-statistical-books/-/KS-HA-19-001 

Amendamentul 37

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât femeile în vârstă sunt, în 
general, mai susceptibile decât bărbații în 
vârstă să se confrunte cu dificultăți grave 
în ceea ce privește accesul la bunuri și 
servicii de bază, cum ar fi serviciile de 
sănătate, îngrijirea pe termen lung și 
locuințele decente, din cauza unei serii de 
factori, cum ar fi diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați și decalajul de 
pensii, o longevitate mai mare a femeilor 
sau o proporție mai mare a femeilor în 
vârstă care locuiesc singure1a;
______________
1a. „Ageing Europe, Looking at the lives 
of older people in the EU” (Europa care 
îmbătrânește – o analiză a vieții 
persoanelor în vârstă în UE), Eurostat, 
2019.

Amendamentul 38

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât femeile sunt, în mod 
tradițional, mai expuse riscului de sărăcie 
și pensiilor limitate, în special femeile de 
peste 65 de ani, care, adesea, primesc 
pensii cu puțin peste nivelul minim de 
subzistență din diverse motive, cum ar fi 
diferențele mari de remunerare dintre 
femei și bărbați, care afectează în mod 
direct drepturile la pensie, faptul că au 
întrerupt sau au încetat complet munca 
pentru a prelua responsabilitățile 
familiale sau faptul că au lucrat în 
întreprinderea soțului, în special în 
sectorul comercial și al agriculturii, fără 
remunerare și fără afiliere la asigurările 
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sociale, și întrucât, într-o perioadă de 
recesiune economică, riscul de a fi expuse 
sărăciei este și mai mare pentru aceste 
femei și, prin urmare, capacitatea 
femeilor de a furniza servicii pentru ele 
însele este mai mică; întrucât femeile sunt 
mai dependente de îngrijire; întrucât 
nivelul mai scăzut al veniturilor femeilor 
conduce la pensii mai mici;

Amendamentul 39

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât un număr din ce în ce mai 
mare de persoane în vârstă din Uniunea 
Europeană trăiesc singure, în special 
femei în vârstă (40,4 % dintre femei față 
de 22,4 % dintre bărbați), formând un 
grup deosebit de vulnerabil, cu un risc 
crescut de sărăcie sau de excluziune 
socială1a, deoarece se confruntă cu 
cheltuieli proporțional mai mari pentru a-
și păstra locuința și sunt mai expuse 
riscului de izolare socială și de 
singurătate, precum și riscurilor asociate 
sănătății mintale și fizice;
______________
1a. „Ageing Europe, Looking at the lives 
of older people in the EU” (Europa care 
îmbătrânește – o analiză a vieții 
persoanelor în vârstă în UE), Eurostat, 
2019.

Amendamentul 40

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât statisticile privind timpul 
dedicat diferitelor sarcini indică o 
pondere inegală a muncii de îngrijire în 
funcție de gen în întreaga Europă; 
întrucât, în pofida diferențelor naționale 
semnificative legate de extinderea 
serviciilor sociale și de protecție socială și 
a diferitelor rate de activitate ale femeilor, 
femeile își asumă o parte disproporționată 
a sarcinii de îngrijire, cu implicații 
profunde pentru performanța lor pe piața 
muncii și pentru opțiunile de fertilitate ale 
acestora;

Amendamentul 41

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât femeile în vârstă sunt 
afectate în mod diferit de bărbați de o 
serie de boli și afecțiuni asociate cu 
vârsta, cum ar fi cancerul pulmonar, 
diabetul, depresia sau bolile 
cardiovasculare și sunt afectate mai 
puternic de afecțiuni precum cancerul de 
sân, osteoporoza, incontinența sau 
demența; întrucât îmbătrânirea înseamnă 
că prevalența unor astfel de afecțiuni va 
crește probabil în viitor;

Amendamentul 42

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât diferența de remunerare 
între femei și bărbați este de 16 %, iar 
diferența de pensii între femei și bărbați 
este în medie de 37 %;

Amendamentul 43

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât violența împotriva 
femeilor mai în vârstă este un fenomen în 
mare parte nerecunoscut și insuficient 
studiat, iar măsurile de izolare adoptate în 
timpul pandemiei au crescut riscul de 
violență ca urmare, printre alți factori, a 
izolării; întrucât, în contextul îmbătrânirii 
populației, devine și mai inacceptabil ca 
astfel de abuzuri să nu fie studiate în 
continuare;

Amendamentul 44

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât disparitatea de gen în 
materie de educație este favorabilă 
femeilor în majoritatea țărilor europene, 
însă femeile sunt dezavantajate pe piața 
muncii din cauza maternității, în timp ce 
paternitatea îi avantajează pe bărbați în 
ceea ce privește ratele de activitate și 
salariile; întrucât este important să se 
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evidențieze dificultățile cu care se 
confruntă femeile în a îmbina 
maternitatea cu dezvoltarea unei cariere 
profesionale, reducând opțiunile 
disponibile atât pentru maternitate, cât și 
pentru dezvoltarea unei cariere 
profesionale; întrucât, de obicei, 
îmbinarea carierei și a maternității le 
determină pe femei să își amâne vârsta de 
maternitate, reducând numărul potențial 
de copii, sau crescând numărul femeilor 
care nu au copii; întrucât toți acești 
factori reduc ratele de fertilitate sub rata 
de înlocuire a populației în curs de 
îmbătrânire;

Amendamentul 45

Propunere de rezoluție
Considerentul Lb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lb. întrucât persoanele în vârstă sunt 
expuse unui risc mai mare de îmbolnăvire 
gravă și de deces ca urmare a virusului 
COVID-19 și se pot confrunta cu 
discriminări pe motive de vârstă; întrucât 
femeile în vârstă sunt în mod special 
expuse la COVID-19 deoarece reprezintă 
majoritatea persoanelor în vârstă care au 
nevoie de îngrijire și oferă adesea 
îngrijire rudelor mai în vârstă;

Amendamentul 46

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, ca urmare a pandemiei 
de COVID-19, multe persoane în vârstă 
nu mai au acces la îngrijire și sprijin de 
bază, în special femeile care sunt 
suprareprezentate în rândul persoanelor 
în vârstă sunt mai susceptibile să necesite 
îngrijire pe termen lung și să fie expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune 
socială din cauza veniturilor lor 
limitate1a;
______________
1a. „Document de politică: Impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra 
persoanelor în vârstă”, Națiunile Unite, 
2020.

Amendamentul 47

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât s-au răspândit formele 
atipice de muncă care, deși oferă 
flexibilitate pentru a îndeplini sarcini de 
îngrijire, nu răspund întotdeauna nevoilor 
persoanelor care lucrează, și întrucât 
imposibilitatea de a organiza un program 
de îngrijire determină ca femeilor să le fie 
mai greu să îmbine maternitatea și 
munca;

Amendamentul 48

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât îmbătrânirea populației 
UE aduce noi provocări pentru egalitatea 
de gen, deoarece femeile continuă să fie 
principalii furnizori de servicii de îngrijire 
(atât plătiți, cât și neplătiți)1a; întrucât 
criza provocată de coronavirus a 
exacerbat această situație;
______________
1a. „Îmbătrânirea societăților, migrația și 
schimbările climatice generează noi 
provocări pentru egalitatea de gen”, 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați, 2019.

Amendamentul 49

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sa. întrucât politicile privind 
egalitatea de gen trebuie să se adreseze 
tuturor femeilor și bărbaților în 
diversitatea lor, pentru a se ajunge la o 
egalitate materială și nu ar trebui să se 
reducă doar la politicile privind mamele și 
la măsurile vizând echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, cu scopul de a 
soluționa provocările demografice, fără a 
ține seama de realizările în materie de 
drepturi ale femeilor și de egalitate de 
gen;

Amendamentul 50

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută propunerea Comisiei de 
directivă privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată a lucrătorilor 
și îngrijitorilor și subliniază, în acest 
context, importanța drepturilor 
individuale la concediu și la forme 
flexibile de muncă pentru a ajuta 
persoanele încadrate în muncă să-și 
gestioneze viața privată și cea 
profesională; consideră că, în scopul 
dezvoltării viitoare, obiectivul ar trebui să 
fie extinderea treptată a concediului de 
îngrijire1a, și solicită extinderea 
drepturilor pentru a include persoanele 
care trebuie să își ia concediu pentru a 
avea grijă de persoane dependente, altele 
decât copiii;
______________
1a.Astfel cum s-a solicitat în Rezoluția sa 
legislativă din 20 octombrie 2010 
referitoare la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 92/85/CEE a 
Consiliului 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, 
JO 70 E, 8.3.2012, p. 162, https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010AP0
373

Amendamentul 51

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. solicită Comisiei să evalueze 
aplicarea Directivei 2004/113/CE care 
aplică principiul egalității de tratament 
între femei și bărbați la accesul la bunuri 
și servicii și la furnizarea acestora, pentru 
a ține seama de cazurile de discriminare;

Amendamentul 52

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. reamintește că ratele mai mari de 
natalitate necesită oportunități mai bune 
de angajare, locuri de muncă și locuințe 
stabile, condiții de muncă și de viață 
decente, formule flexibile de muncă, 
sprijin familial generos și concediu plătit 
pentru creșterea copilului pentru ambii 
părinți, servicii de calitate de îngrijire a 
copiilor începând cu primii ani, precum și 
o repartizare egală a responsabilităților 
casnice și de îngrijire neremunerate între 
bărbați și femei; subliniază că, având în 
vedere schimbările demografice și 
creșterea preconizată a speranței de viață, 
este esențial să se asigure participarea 
deplină a femeilor pe piața forței de 
muncă fără pauze în carieră, întreruperi 
sau trecerea la contracte cu fracțiune de 
normă și muncă temporară, întrucât acest 
lucru va contribui la reducerea riscului de 
sărăcie a femeilor la o vârstă înaintată; 
îndeamnă, prin urmare, statele membre să 
transpună și să pună în aplicare rapid și 
integral Directiva privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată și le 
invită să depășească standardele minime 
stabilite în directivă;
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Amendamentul 53

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. regretă decalajul existent în 
materie de pensii între femei și bărbați și 
solicită Comisiei și statelor membre să 
propună măsuri concrete de combatere a 
acestuia, inclusiv prin eliminarea 
diferenței de remunerare între femei și 
bărbați și prin creșterea ratei de ocupare a 
forței de muncă în rândul femeilor prin 
măsuri vizând echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și prin 
combaterea muncii precare și informale, 
precum și prin asigurarea unui venit 
minim pentru toți;

Amendamentul 54

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. ia act de faptul că se estimează că 
populația în vârstă de muncă va scădea și 
că acest lucru ar putea conduce la o 
presiune mai mare asupra bugetelor 
publice; subliniază că, pentru a preveni 
această situație, creșterea ratei de ocupare 
a forței de muncă în rândul femeilor este 
de o importanță crucială; regretă ratele 
scăzute de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor care s-au născut în afara 
UE și solicită acțiuni concrete pentru a 
angaja mai multe femei din medii diferite;
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Amendamentul 55

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. subliniază că investițiile în 
serviciile de îngrijire sunt esențiale, 
deoarece nu numai că vor crește rata de 
ocupare a forței de muncă în rândul 
femeilor, oferind oportunități de angajare 
în cadrul economiei formale pentru 
îngrijitorii informali și promovând 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată pentru femei, dar vor îmbunătăți, 
de asemenea, condițiile de viață ale 
persoanelor în vârstă prin investiții în 
centre de îngrijire pe termen lung, măsuri 
de îmbunătățire a sănătății mintale și de 
combatere a izolării, precum și măsuri de 
prevenire și combatere a violenței 
împotriva femeilor în vârstă și investiții în 
sănătatea și educația persoanelor, pentru 
a se asigura că acestea rămân active și 
într-o stare bună de sănătate pe măsură 
ce îmbătrânesc; invită Comisia să prezinte 
un pact în materie de îngrijiri pentru 
Europa și un program european pentru 
îngrijitori, care să vizeze realizarea 
tranziției către o economie a serviciilor de 
îngrijire, care să implice investiții 
relevante și legislație la nivelul Uniunii, și 
să adopte o abordare cuprinzătoare în 
ceea ce privește toate nevoile și serviciile 
de îngrijire, stabilind standarde minime și 
orientări de calitate pentru îngrijirea pe 
parcursul întregii vieți, inclusiv pentru 
copii, persoanele în vârstă și persoanele 
cu nevoi pe termen lung, în vederea 
identificării și recunoașterii diferitelor 
tipuri de îngrijire informală și a 
garantării sprijinului financiar pentru 
îngrijitori, a unor perioade 
corespunzătoare de concediu și a unor 
servicii accesibile, printre altele; invită 
Comisia și Consiliul să compileze date 
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defalcate în funcție de gen pentru fiecare 
tip de îngrijire și să introducă obiective de 
îngrijire pentru persoanele în vârstă și 
pentru familiile cu persoane dependente 
în grijă, similare cu obiectivele de la 
Barcelona privind îngrijirea copiilor;

Amendamentul 56

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. subliniază că tranzițiile ecologice 
și digitale trebuie să fie echitabile și să nu 
lase pe nimeni în urmă; solicită, în 
special, investiții în competențe și educație 
pentru a reduce decalajul digital dintre 
femei și bărbați;

Amendamentul 57

Propunere de rezoluție
Punctul 1 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1h. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la fluxurile de migrație a tinerilor 
europeni către țări terțe și din zonele 
rurale către cele urbane; subliniază că, 
pentru a aborda aceste modele de migrație 
și pentru a preveni scăderea aferentă a 
populației în vârstă de muncă, este 
esențial să se ofere oportunități tinerilor 
la ei acasă; ia act de faptul că, dacă 
această situație nu este soluționată 
corespunzător, orice creștere potențială a 
ratei natalității va conduce pur și simplu 
la creșterea migrației;
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Amendamentul 58

Propunere de rezoluție
Punctul 1 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1i. subliniază că, pentru a oferi mai 
multe oportunități femeilor din zonele 
rurale, este esențial să se mențină 
subprogramul existent dedicat acestui 
scop în următorul cadru financiar 
multianual (CFM); solicită, în special, să 
se acorde sprijin agricultoarelor prin 
măsuri de promovare a accesului la 
terenuri, sprijin pentru instalare și 
asigurări sociale;

Amendamentul 59

Propunere de rezoluție
Punctul 1 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1j. solicită o creștere a investițiilor în 
servicii în zonele rurale, care ar atrage 
femeile mai tinere și ar spori bunăstarea 
persoanelor în vârstă care trăiesc în 
aceste zone, în special a femeilor în 
vârstă;

Amendamentul 60

Propunere de rezoluție
Punctul 1 k (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1k. subliniază că criza provocată de 
COVID-19 a scos în evidență inegalitățile 
și deficiențele existente în ceea ce privește 
egalitatea de gen și drepturile omului în 
cazul femeilor, inclusiv în ceea ce privește 
femeile mai în vârstă; subliniază că 
femeile în vârstă reprezintă adesea 
majoritatea rezidenților din instituțiile de 
îngrijire pe termen lung, care au devenit 
centre de infectare cu virusul în multe țări 
din cauza lipsei unor resurse suficiente 
pentru a garanta siguranța și protecția 
lor; invită statele membre să examineze 
acordarea de asistență persoanelor în 
vârstă în diferite contexte și să asigure 
bunăstarea femeilor mai în vârstă, 
inclusiv accesul la servicii de îngrijire și 
de asistență medicală și independența 
economică;

Amendamentul 61

Propunere de rezoluție
Punctul 1 l (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1l. evidențiază că creșterea speranței 
de viață la naștere pune mai multă 
presiune asupra serviciilor de îngrijire pe 
termen lung, care au fost concepute într-
un context demografic diferit și care, în 
prezent, trebuie să răspundă nevoilor de 
servicii medicale și îngrijire ale unei 
societăți îmbătrânite; solicită, prin 
urmare, o creștere a resurselor alocate în 
acest scop, pentru a răspunde cererii tot 
mai mari care decurge din aceste nevoi;
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Amendamentul 62

Propunere de rezoluție
Punctul 1 m (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1m. solicită Comisiei să includă 
propunerile Parlamentului în viitoarea 
Carte verde privind îmbătrânirea și în 
Viziunea pe termen lung pentru zonele 
rurale;

Amendamentul 63

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. intenționează să adopte o abordare 
a întreg cursului vieții, în care să fie luate 
în considerare interconexiunile dintre 
îmbătrânire și gen, pentru a progresa în 
politicile privind îmbătrânirea; 
intenționează, de asemenea, să adopte o 
abordare a vârstei și genului, în care 
integrarea acestor aspecte să devină o 
metodă și un instrument indispensabil 
pentru elaborarea politicilor în toate 
domeniile relevante (economic, social, 
ocuparea forței de muncă, sănătatea 
publică, siguranța alimentară, drepturile 
consumatorilor, agenda digitală, 
dezvoltarea rurală și urbană etc.), ca o 
modalitate de a avansa în crearea unei 
mai bune incluziuni și coeziunii sociale; 
subliniază că vârsta și calitatea îngrijirilor 
reprezintă o chestiune de egalitate de gen;

Amendamentul 64

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. invită Comisia și statele membre să 
utilizeze indicatorii egalității de gen în 
toate domeniile de politică și la toate 
nivelurile de guvernanță, pe baza 
activității Institutului European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE) și încurajează evaluarea 
impactului de gen al politicilor statelor 
membre, în special atunci când se propun 
reforme în domeniul muncii și al 
pensiilor; subliniază că furnizarea de date 
de către Eurostat ar trebui să fie orientată 
către o politică de integrare a dimensiunii 
de gen;

Amendamentul 65

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. reamintește decalajul de gen în 
privința pensiilor, determinat de diferența 
de remunerare între femei și bărbați, este 
de 37 % și decurge din inegalitățile 
acumulate pe parcursul vieții active a 
femeilor și din perioadele de absență de pe 
piața muncii care sunt impuse femeilor ca 
urmare a unor forme multiple de 
inegalitate și discriminare; subliniază 
necesitatea de a remedia urgent acest 
decalaj, ținând seama de schimbările 
demografice, întrucât efectele sale vor fi 
resimțite acut de femeile în vârstă pentru 
o perioadă îndelungată;

Amendamentul 66

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. subliniază că, pentru a aborda rata 
de participare mai scăzută a femeilor pe 
piața forței de muncă, statele trebuie 
realizeze și să depășească obiectivele de la 
Barcelona privind îngrijirea, asigurând 
acoperirea nevoilor de îngrijire prin 
investiții în servicii de îngrijire universale, 
centrate pe persoană, de înaltă calitate și 
accesibile;

Amendamentul 67

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită ca directiva privind 
combaterea discriminării să fie adoptată 
cât mai curând și subliniază necesitatea 
de a recunoaște discriminarea multiplă cu 
care se confruntă adesea femeile în vârstă 
în societate, pe motive de vârstă, gen, 
stare de sănătate și dizabilități;

Amendamentul 68

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că este important să se 
solicite Eurostat și EIGE să colecteze date 
cuprinzătoare, defalcate pe gen, 
referitoare la timpul alocat pentru 
îngrijiri, ca anchete europene armonizate 
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privind utilizarea timpului (HETUS) 
privind, de exemplu, activitățile casnice, 
de îngrijire și cele recreative, pentru a 
efectua o evaluare periodică;

Amendamentul 69

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. reamintește că specificul de gen al 
îngrijirii a fost accentuat și mai mult de 
pandemie, marea majoritate a 
responsabilităților de îngrijire a 
persoanelor în vârstă, a persoanelor cu 
dizabilități și a copiilor revenind femeilor; 
invită statele membre să investească în 
servicii de îngrijire a copiilor și servicii de 
îngrijire pe termen lung accesibile și de 
calitate, în special în cele la domiciliu și 
cele bazate pe comunitate, pentru a 
facilita participarea femeilor pe piața 
muncii și a le sprijini când îmbătrânesc;

Amendamentul 70

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. subliniază că femeile în vârstă 
sunt mai afectate de costurile ridicate ale 
îngrijirilor pe termen lung, deoarece 
speranța de viață a femeilor este mai 
mare, iar starea lor de sănătate la 
sfârșitul vieții este mai proastă, crescând 
nevoia lor de îngrijire și asistență pe 
termen lung; reamintește, de asemenea, 
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că femeile reprezintă marea majoritate a 
îngrijitorilor informali, lăsând în special 
femeilor mai în vârstă de vârstă activă 
mai puține oportunități de acces la piața 
forței de muncă și de a-și crește propriile 
drepturi de pensie;

Amendamentul 71

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită o abordare a îmbătrânirii 
mai centrată pe drepturi, astfel încât 
persoanele în vârstă să acționeze ca 
agenți îndreptățiți, activi și nu ca 
persoane pasive; solicită, de asemenea, 
adoptarea unei abordări bazate pe 
drepturi, care să le permită persoanelor în 
vârstă să joace un rol activ atunci când se 
iau decizii cu privire la alegerea și 
proiectarea serviciilor de îngrijire și 
serviciilor sociale și tratamentelor care li 
se vor furniza când există opțiuni; solicită 
și o abordare bazată pe cerere în ceea ce 
privește furnizarea de orice tip de servicii 
de îngrijire, pentru a permite persoanelor 
în vârstă să trăiască independent atât timp 
cât își doresc acest lucru;

Amendamentul 72

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază importanța unor forme 
flexibile de muncă pentru a permite 
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femeilor și bărbaților să concilieze viața 
profesională cu cea de familie, precum și 
necesitatea unor campanii de sensibilizare 
privind repartizarea egală a activităților 
casnice și de îngrijire, a unor investiții 
mai mari în infrastructura de îngrijire și a 
unor concedii de maternitate și de 
paternitate egalitare, netransferabile și 
remunerate, pentru a progresa către o mai 
bună distribuire a muncii remunerate și 
neremunerate;

Amendamentul 73

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. subliniază necesitatea de a 
combate segmentarea de gen pe piața 
forței de muncă, în special pentru cariere 
orientate către viitor și bine plătite, cum 
ar fi cele din domeniile științei, ingineriei, 
tehnologiei și matematicii (STIM), TIC și 
sectoarele digitale; subliniază importanța 
educației în aceste domenii de-a lungul 
întregii vieți, inclusiv pentru femeile în 
vârstă, pentru a crește participarea lor 
continuă pe piața forței de muncă;

Amendamentul 74

Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. subliniază că femeile în vârstă de 
65 de ani și peste dispun de mai puțini ani 
de viață sănătoasă în fața lor decât 
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bărbații și că femeile se confruntă cu mai 
multe dificultăți în ceea ce privește 
accesul la serviciile de sănătate; invită 
statele membre să investească în sisteme 
de sănătate publică solide și reziliente, 
asigurând o acoperire universală de 
sănătate, în special pentru îngrijiri și 
tratamente medicale și preventive de bază, 
ținând seama de bolile care afectează în 
mod special femeile, pentru a asigura 
accesul egal al femeilor în vârstă la 
asistență medicală;

Amendamentul 75

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită mai multe resurse și 
cercetări, precum și dezvoltarea 
mecanismelor de monitorizare existente, 
pentru a contracara discriminarea pe 
criterii de vârstă, deoarece aceasta este 
rareori recunoscută și combătută; 
recunoaște că este necesară o mai mare 
sensibilizare cu privire la discriminarea 
pe criterii de vârstă în statele membre și 
subliniază că ar aprecia o contribuție din 
partea Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale și a noului EIGE;

Amendamentul 76

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. cere adoptarea măsurilor necesare 
pentru a promova o rată mai mare de 
ocupare a forței de muncă în rândul 
femeilor, cum ar fi programe accesibile de 
îngrijire în general și de îngrijire a 
copiilor, concedii adecvate de maternitate, 
de paternitate și de creștere a copilului și 
flexibilitate în programul de lucru și la 
locul de muncă inclusiv pentru bărbați; 
reamintește faptul că, potrivit 
previziunilor OCDE, convergența totală a 
ratelor de participare s-ar traduce printr-o 
creștere de 12,4 % a PIB-ului pe cap de 
locuitor până în 2030;

Amendamentul 77

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. reamintește că femeile sunt mai 
expuse riscului de sărăcie la bătrânețe 
decât bărbații și sunt aproape de două ori 
mai expuse riscului de a trăi singure la 
bătrânețe; consideră că statele membre ar 
trebui să aplice măsuri speciale pentru a 
combate acest risc și să adopte dispoziții 
adecvate pentru femeile în vârstă, inclusiv 
măsuri precum puncte de pensie pentru 
perioadele de îngrijire, pensii minime 
adecvate, prestații de urmaș și drepturi la 
concedii din motive familiale pentru 
bărbați, pentru a preveni feminizarea 
sărăciei; 
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Amendamentul 78

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. solicită să se efectueze mai multe 
cercetări asupra afecțiunilor medicale 
specifice femeilor în vârstă, incluzând 
campanii de sensibilizare pentru 
identificarea diferențelor legate de sex în 
simptomele bolilor; subliniază că, având 
în vedere îmbătrânirea structurii 
populației UE, este imperios necesar să se 
urmeze o abordare care să includă 
sănătatea în toate politicile; solicită UE și 
statelor membre să colaboreze pe deplin 
cu „Deceniul îmbătrânirii în condiții bune 
de sănătate” 2020-2030, declarat de 
Organizația Mondială a Sănătății; 
subliniază că reducerea bolilor asociate 
cu vârsta în general are un impact benefic 
asupra femeilor, în special datorită 
faptului că femeile se află pentru o 
perioadă mai lungă într-o stare de 
sănătate precară și a rolului lor 
tradițional în îngrijiri și asistență 
informale;

Amendamentul 79

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că fiecare persoană ar 
trebui să aibă dreptul de a alege servicii 
de îngrijire de calitate adecvate pentru 
propria persoană și pentru familia sa; 
consideră că modul în care este abordată 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire ar 
trebui să ia în considerare toate 
categoriile de utilizatori și diferențele 
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între aceștia, precum și gama largă de 
preferințe pentru tipurile de servicii de 
îngrijire de care au nevoie; remarcă 
faptul că serviciile de îngrijire ar trebui să 
fie dezvoltate astfel încât să sprijine 
continuitatea îngrijirilor, asistența 
medicală preventivă, reabilitarea și un 
mod de viață independent;

Amendamentul 80

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că munca cu fracțiune 
de normă, efectuată în majoritate de 
femei, nu poate rămâne exclusiv 
feminină, chiar dacă facilitează 
concilierea vieții profesionale cu cea de 
familie, întrucât implică totodată mai 
puține oportunități în carieră, salarii și 
pensii mai mici, subutilizarea capitalului 
uman și, în consecință, un nivel mai redus 
de creștere economică și prosperitate;

Amendamentul 81

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. solicită mai multe fonduri pentru 
cercetare și o cercetare mai aprofundată a 
afecțiunilor specifice femeilor în vârstă și 
a nevoilor lor, inclusiv campanii de 
sensibilizare pentru a difuza informații cu 
privire la diferențele de gen în materie de 
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boli și de simptome;

Amendamentul 82

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. subliniază că trebuie îmbunătățite 
condițiile de muncă ale lucrătorilor din 
sectorul îngrijirilor și solicită insistent, de 
asemenea, statelor membre să recunoască 
rolul îngrijitorilor informali, asigurându-
le accesul la securitate socială și dreptul 
la pensie; solicită elaborarea unei 
propuneri de recomandare a Consiliului 
privind protecția și serviciile sociale 
pentru îngrijitorii informali;

Amendamentul 83

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că accesibilitatea are la 
bază o combinație între costuri și 
flexibilitate și că, prin urmare, trebuie să 
existe o serie de dispoziții referitoare la 
serviciile de îngrijire, atât publice, cât și 
private, și la îngrijirea la domiciliu și în 
contexte similare; consideră, de 
asemenea, că membrii familiei ar trebui 
fie să aibă posibilitatea de a oferi în mod 
voluntar îngrijire, fie să beneficieze de 
subvenții pentru servicii de îngrijire;
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Amendamentul 84

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia să încurajeze 
statele membre să ratifice Convenția 
nr. 189 a Organizației Internaționale a 
Muncii, pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor casnici și îngrijitorilor 
europeni;

Amendamentul 85

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. reamintește că violența împotriva 
femeilor în vârstă este și o încălcare a 
drepturilor omului, că femeile în vârstă 
sunt victime atât ale discriminării pe 
criterii de vârstă, cât și ale sexismului, că 
pot fi prinse în capcana unor raporturi 
conjugale abuzive și că pot fi afectate 
negativ de dizabilități și de stereotipuri și 
norme sociale dezumanizante; subliniază 
că categoria femeilor în vârstă nu ar 
trebui trecută cu vederea în combaterea 
violenței împotriva femeilor, inclusiv în 
ceea ce privește ratificarea și punerea în 
aplicare a Convenției de la Istanbul și a 
Platformei de acțiune de la Beijing, 
precum și rezultatele conferințelor de 
revizuire a acesteia;



AD\1214128RO.docx 49/66 PE658.702v01-00

RO

Amendamentul 86

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană pentru protecția 
socială care să abordeze problema 
feminizării sărăciei, acordând o atenție 
deosebită femeilor în vârstă, în special 
celor care trăiesc singure, precum și să 
abordeze problema protecției femeilor în 
vârstă care sunt expuse riscului de 
excluziune socială, sărăcie și lipsă de 
adăpost în viitorul Plan de acțiune privind 
integrarea și incluziunea; invită, de 
asemenea, Comisia să acorde mai multă 
atenție acestui risc în cadrul Semestrului 
european;

Amendamentul 87

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că oferirea unor servicii 
de îngrijire de calitate în UE variază în 
mare măsură, atât în interiorul statelor 
membre, cât și între acestea, între cadrele 
private și cele publice, între zonele urbane 
și cele rurale, precum și între diferite 
grupe de vârstă; subliniază, de asemenea, 
că datele privind prestarea serviciilor de 
îngrijire în UE sunt mai degrabă 
fragmentate și că nu există o viziune 
globală pentru a face față provocărilor 
demografice cu care se confruntă UE, 
care pun sub presiune cheltuielile 
publice;
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Amendamentul 88

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. invită statele membre să combată 
munca precară și munca nedeclarată a 
femeilor, care agravează sărăcia în 
rândul femeilor, în special la vârste mai 
înaintate și care are un impact negativ 
atât asupra securității sociale a femeilor, 
cât și asupra PIB-ului UE, precum și să 
se asigure că lucrătorii beneficiază de o 
protecție socială adecvată;

Amendamentul 89

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. reamintește principiul 15 al 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și invită Comisia să adopte o directivă-
cadru privind un venit minim adecvat, cu 
un accent special pe femeile cu vârsta de 
pensionare, ținând seama nu numai de 
riscul relativ de a ajunge sub pragul de 
sărăcie, ci și de bugetele de referință 
specifice vârstei, pe baza unui coș de 
bunuri și servicii;

Amendamentul 90

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)



AD\1214128RO.docx 51/66 PE658.702v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că persoanele 
responsabile de planificarea, 
programarea și furnizarea de servicii de 
îngrijire au răspunderea de a lua 
cunoștință de nevoile utilizatorilor și de 
faptul că serviciile de îngrijire a 
persoanelor în vârstă și a persoanelor cu 
dizabilități trebuie să fie planificate și 
elaborate cu participarea utilizatorilor;

Amendamentul 91

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că feminizarea sărăciei 
este rezultatul mai multor factori, printre 
care inegalitățile de gen în evoluția 
carierei, faptul că femeile sunt adesea 
angajate cu contracte atipice, absența 
statutului de securitate socială pentru 
partenerii care asistă lucrătorii 
independenți și sărăcia în gospodăriile 
mamelor singure;

Amendamentul 92

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. invită Comisia să consolideze 
venitul femeilor în vârstă, susținând 
statele membre în reformarea sistemelor 
lor de pensii dintr-o perspectivă de gen, 
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pentru a asigura pensii adecvate și viabile 
pentru toți, acordând o atenție deosebită 
factorilor care conduc la decalajul de 
pensii și măsurilor de reducere a acestuia, 
cum ar fi introducerea de credite de 
îngrijire (puncte de pensie pentru 
întreruperile de carieră în scopul 
îngrijirii), elaborarea unor dispoziții 
specifice privind concediile de îngrijire 
sau protecția drepturilor la pensie și a 
altor drepturi sociale ale îngrijitorilor 
informali;

Amendamentul 93

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită, de asemenea, Comisia să 
stabilească definiții și indicatori 
armonizați la nivelul UE pentru a evalua 
accesibilitatea, calitatea și eficiența 
serviciilor de îngrijire a persoanelor cu 
dizabilități și a persoanelor în vârstă; 
invită Comisia să monitorizeze aplicarea 
lor și să promoveze măsuri corective 
atunci și acolo unde sunt necesare;

Amendamentul 94

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită Comisia și statele membre să 
acționeze corespunzător pentru a reduce 
disparitatea de gen în materie de pensii; 
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Amendamentul 95

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. invită Comisia și statele membre să 
crească rata scăzută de participare pe 
piața muncii a femeilor cu vârste cuprinse 
între 50 și 64 de ani, pentru a reduce alte 
disparități de gen în ocuparea forței de 
muncă; solicită, în special, Rețelei 
europene a serviciilor publice de ocupare 
a forței de muncă să evalueze cele mai 
bune modalități de a sprijini femeile în 
vârstă aflate în căutarea unui loc de 
muncă pentru a reveni pe piața muncii și 
să efectueze cercetări suplimentare 
privind modul de a crea și a adapta 
locurile de muncă pentru femeile și 
bărbații mai în vârstă;

Amendamentul 96

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită statele membre să elaboreze 
planuri naționale pentru îmbunătățirea 
serviciilor de îngrijire, acordând atenție 
nu doar nevoilor utilizatorilor, ci și 
echilibrului dintre viața profesională și 
cea privată a numărului mare de 
îngrijitori; invită statele membre să 
monitorizeze implementarea lor și să 
adopte măsuri corective ori de câte ori 
este necesar;
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Amendamentul 97

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că femeile reprezintă o 
treime din lucrătorii independenți care 
demarează o afacere în UE; subliniază 
importanța programelor de sprijin pentru 
antreprenoare și pentru femeile din 
domeniul științific și academic și invită 
UE să sprijine mai concret astfel de 
programe;

Amendamentul 98

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. invită statele membre să garanteze 
un venit demn pentru femeile care au ieșit 
deja la pensie, prin măsuri precum 
indexarea pensiilor sau pensiile minime, 
ca o garanție necontributivă 
indispensabilă pentru venit, pentru a 
preveni sărăcia în rândul femeilor mai în 
vârstă care nu au deloc drepturi de pensie 
sau ale căror drepturi sunt insuficiente;

Amendamentul 99

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre să 
ia în considerare progresele demografice 
și modificarea dimensiunii și a 
componenței gospodăriilor atunci când își 
elaborează politicile fiscale, mecanismele 
de securitate socială și serviciile publice;

Amendamentul 100

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. avertizează cu privire la riscul de 
agravare a disparității de gen în privința 
pensiilor în urma tranziției de la sistemele 
obligatorii de pensii de stat la regimurile 
din cel de al doilea și al treilea pilon, ceea 
ce creează o responsabilitate mai mare 
pentru individ; solicită, prin urmare, 
Comisiei și organismelor competente ale 
Uniunii, cum ar fi Autoritatea Europeană 
de Asigurări și Pensii Ocupaționale, 
precum și statelor membre, să evalueze 
rata de acoperire și de prestații pentru 
femei în sistemele de pensii ocupaționale;

Amendamentul 101

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să includă 
serviciile de îngrijire a persoanelor în 
vârstă și a persoanelor cu dizabilități în 
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activitățile sale de monitorizare și 
revizuire a datelor în cadrul semestrului 
european și în raportul anual privind 
egalitatea de gen; invită statele membre să 
aibă în vedere includerea unor evaluări 
ale serviciilor de îngrijire pentru 
persoanele în vârstă și pentru persoanele 
cu dizabilități în rapoartele lor de țară; 
încurajează statele membre să adopte și să 
utilizeze măsuri corective în cazul în care 
progresele se dovedesc a fi lente;

Amendamentul 102

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia să sprijine statele 
membre în lupta împotriva sărăciei, care 
afectează mai ales mamele singure și care 
s-a intensificat din cauza crizei, agravând 
excluziunea socială;

Amendamentul 103

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. invită Comisia să stabilească un 
indicator al disparității de gen în materie 
de pensii, pentru a evalua inegalitățile 
acumulate cu care se confruntă femeile 
de-a lungul vieții;
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Amendamentul 104

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită statele membre să crească 
investițiile în serviciile de îngrijire, să 
amelioreze calitatea îngrijirilor și să 
mărească investițiile în măsuri speciale, 
care să le permită îngrijitorilor să 
mențină o viață profesională activă;

Amendamentul 105

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită Comisia să sprijine statele 
membre pentru a utiliza din ce în ce mai 
mult fondurile structurale pentru investiții 
în serviciile publice de îngrijire a copiilor, 
a persoanelor în vârstă și a persoanelor 
dependente;

Amendamentul 106

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. invită Comisia și Comitetul pentru 
protecție socială să analizeze cu mai 
multă profunzime traiectoriile non-
standard de pe piața muncii în următorul 
Raport privind caracterul adecvat al 
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pensiilor, analizând exhaustiv disparitatea 
de gen în privința pensiilor, în toate 
dimensiunile sale și în toți cei trei piloni 
ai sistemelor de pensii; invită, de 
asemenea, Comisia să evalueze caracterul 
adecvat al pensiilor minime, care sunt 
deosebit de importante pentru evitarea 
sărăciei în rândul persoanelor în vârstă;

Amendamentul 107

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. este profund îngrijorat de 
amploarea discriminării multiple cu care 
se confruntă categoriile cele mai 
vulnerabile de femei, printre care femeile 
migrante, femeile cu dizabilități, femeile 
homosexuale, femeile care aparțin 
minorităților, femeile cu calificări reduse 
și femeile în vârstă, deoarece acestea sunt 
discriminate pe criterii de vârstă, gen, 
etnie și orientare sexuală sau religioasă, 
pentru a numi doar câteva exemple, și 
solicită măsuri de discriminare pozitivă;

Amendamentul 108

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază că criza îngrijirilor 
provocată de pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea integrării 
dimensiunii de gen în toate politicile; 
invită Comisia să integreze egalitatea de 
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gen, bugetarea de gen și evaluarea 
impactului de gen în toate domeniile și 
pentru fiecare propunere legislativă, la 
toate nivelurile de guvernanță, 
asigurându-se astfel că sunt stabilite 
obiective specifice în materie de egalitate 
de gen, printre altele în toate 
instrumentele politice și bugetare de 
combatere a COVID-19;

Amendamentul 109

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. subliniază că există un decalaj 
digital între generații și invită Comisia și 
statele membre să se ocupe de obstacolele 
cu care se confruntă persoanele în vârstă 
în a deveni parte a societății digitale, în 
special femeile mai în vârstă, care au un 
acces mai redus la echipamentele digitale 
și la conectivitate din cauza veniturilor 
mai scăzute și a faptului că lucrează în 
sectoare mai puțin digitalizate;

Amendamentul 110

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită statelor membre să 
elaboreze mecanisme care să garanteze că 
acumularea drepturilor de pensie este 
suficientă chiar și în perioadele în care 
nivelul de venit al îngrijitorului este 
temporar mai mic ca urmare a obligațiilor 
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de îngrijire - situație care caracterizează 
îndeosebi femeile; solicită Comisiei să 
lanseze un studiu cu privire la diferitele 
efecte pe care le au sistemele de pensii din 
statele membre asupra femeilor și 
bărbaților;

Amendamentul 111

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. invită statele membre și Comisia să 
realizeze o tranziție către o nouă 
organizare socială a îngrijirilor, care să 
nu se bazeze în mod disproporționat pe 
femei; subliniază că, alături de tranziția 
ecologică și cea digitală, și tranziția în 
sectorul îngrijirilor trebuie să facă parte 
din prioritățile UE;

Amendamentul 112

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. solicită realizarea unui studiu în 
întreaga UE privind prevalența, factorii 
determinanți și politicile de combatere a 
violenței împotriva femeilor în vârstă; 
subliniază că riscurile de violență cu care 
se confruntă femeile în nu ar trebui 
trecute cu vederea în cadrul agendei 
generale de combatere a violenței 
împotriva femeilor, inclusiv în ceea ce 
privește ratificarea și punerea în aplicare 
a Convenției de la Istanbul și a Platformei 
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de acțiune de la Beijing;

Amendamentul 113

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită statelor membre să țină 
seama de dimensiunea de gen în 
reformele sistemelor de pensii și să 
adapteze vârsta de pensionare luând în 
considerare diferențele dintre femei și 
bărbați în ceea ce privește modelele de 
muncă și riscul mai ridicat de 
discriminare a femeilor în vârstă pe piața 
muncii;

Amendamentul 114

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită Comisia să includă obiective 
privind egalitatea de gen ca reacție la 
provocările demografice cu care se 
confruntă UE;

Amendamentul 115

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. invită statele membre să prevină și 
să combată violența împotriva femeilor în 
vârstă ca parte a răspunsurilor lor 
naționale la COVID-19, inclusiv prin 
crearea unor linii telefonice și servicii de 
asistență, precum și să acorde o atenție 
deosebită instituțiilor de îngrijire de tip 
rezidențial;

Amendamentul 116

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită adoptarea în toate statele 
membre a unor pachete de asistență, care 
să implice programe de măsuri pentru a 
crește potențialul ocupațional, a atenua 
impactul șomajului și a crește nivelurile 
de ocupare a forței de muncă în rândul 
persoanelor de peste 50 de ani;

Amendamentul 117

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că mulți indicatori 
colectați de sistemele statistice ale UE nu 
fac suficient diferența între categoriile de 
vârstă mai înaintată, cum ar fi între 75 și 
84 de ani și peste 85 de ani, ceea ce 
împiedică eforturile de sensibilizare cu 
privire la condițiile de viață ale femeilor și 
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bărbaților din categoriile cu vârsta cea 
mai avansată în general și diferențele 
dintre femei și bărbați în special în rândul 
celor de vârstă foarte avansată; invită 
Comisia și statele membre să revizuiască 
categoriile de vârstă statistice, pentru a 
urmări îmbătrânirea populației și 
ponderea tot mai mare a persoanelor care 
ajung la vârste foarte avansate;

Amendamentul 118

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei și statelor 
membre să creeze programe eficiente de 
combatere a violenței împotriva femeilor 
care să includă aspectul vârstei, pentru a 
preveni abuzurile fizice, sexuale, 
psihologice și economice care pot fi 
comise asupra persoanelor în vârstă, 
dintre care majoritatea sunt femei; 
propune efectuarea unor analize statistice 
cu privire la creșterea violenței împotriva 
persoanelor în vârstă, în scopul de a 
reliefa această gravă problemă - pe care, 
în mod normal, persoanele în vârstă nu o 
pot raporta, pentru că acceptă relele 
tratamente ca inerente condiției lor de 
bătrâni în situație de dependență - precum 
și în scopul de a combate mai eficient 
abuzurile comise împotriva persoanelor în 
vârstă, cu un angajament mai puternic 
din partea societății în ansamblu;

Amendamentul 119

Propunere de rezoluție
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Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită UE și statelor membre să 
includă persoanele LGBTI mai în vârstă 
în strategiile și planurile de acțiune 
pentru realizarea egalității de gen, 
inclusiv prin explorarea intersecției 
dezavantajelor legate de vârstă cu cele 
legate de orientarea sexuală; subliniază, 
de exemplu, că structurile de îngrijire și 
asistență pe termen lung nu sunt 
întotdeauna adaptate pentru a respecta 
dreptul la intimitate și la viață privată al 
persoanelor LGBTI+ și că programele de 
profilaxie și atenuare a HIV/SIDA nu 
sunt întotdeauna accesibile persoanelor în 
vârstă;

Amendamentul 120

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că ar trebui garantată o 
înaltă calitate a îngrijirilor pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții la bătrânețe și 
subliniază că persoanele care locuiesc în 
instituții publice și private pentru 
îngrijirea persoanelor în vârstă ar trebui 
să aibă dreptul de a participa la procesul 
decizional al acestor instituții, prin 
structurile de conducere și administrație; 
este de opinie că statele membre ar trebui 
să garanteze o pregătire specifică 
continuă și o evaluare periodică a 
performanței persoanelor angajate în 
serviciile publice sau private de îngrijire a 
persoanelor în vârstă și să se asigure că se 
acordă mai multă valoare economică 
activității lor, inclusiv în privința 
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remunerării, asigurărilor și condițiilor de 
muncă;

Amendamentul 121

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită luarea în considerare a 
perspectivei de gen în momentul stabilirii 
diagnosticelor medicale, pentru a se 
asigura că acestea sunt exacte și că 
persoanele primesc îngrijirea și 
tratamentele adecvate; subliniază faptul 
că bolile femeilor și afecțiunile subiacente 
continuă să fie insuficient diagnosticate și 
tratate; solicită ca instrumentele de 
diagnosticare, serviciile de sănătate și 
îngrijire să nu fie restricționate în funcție 
de genul și vârsta pacientului, astfel încât 
controalele pentru depistarea cancerului 
la sân, cancerului cervical, cancerului de 
plămâni sau a celui colorectal, precum și 
controalele cardiovasculare, de exemplu, 
să fie disponibile și pentru femeile în 
vârstă; solicită, în plus, să se acorde mai 
multă atenție prevenirii și tratamentului 
bolilor de care suferă adesea femeile în 
vârstă, cum ar fi osteoporoza și artrita 
reumatoidă, precum și efectuarea unor 
studii în cazul medicamentelor în curs de 
elaborare pentru a analiza efectele 
acestora și asupra organismului femeilor, 
nu numai al bărbaților;

Amendamentul 122

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța tehnologiei 
și a progreselor tehnice în adaptarea 
societății la nevoile unei populații în curs 
de îmbătrânire; solicită utilizarea mai 
extinsă a inovațiilor dezvoltate în strânsă 
cooperare cu persoanele în vârstă; 
consideră că aceste sisteme ar trebui să fie 
centrate pe utilizator și să fie concepute 
astfel încât să fie accesibile tuturor, 
indiferent de vârstă, gen, aptitudini sau 
caracteristici; subliniază că sistemele de 
inteligență artificială (IA) nu ar trebui să 
funcționeze după o abordare 
nediferențiată și ar trebui să includă 
principii de proiectare universală care să 
vizeze o gamă cât mai largă de utilizatori, 
respectând standardele de accesibilitate 
relevante;

Amendamentul 123

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. cere Comisiei să actualizeze și să 
consolideze mecanismele de monitorizare 
a implementării chestiunilor legate 
drepturile fundamentale până la sfârșitul 
lui 2022; solicită, de asemenea, o 
popularizare mai largă a acestor 
mecanisme, adesea sub-utilizate, deoarece 
persoanele în vârstă în general, și femeile 
în vârstă în special, nu își cunosc bine 
drepturile;


