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Amendamentul 1
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, „în toate activitățile sale, 
Uniunea își propune să elimine inegalitățile 
și să promoveze egalitatea dintre femei și 
bărbați” și impune, așadar, ca egalitatea de 
gen să fie integrată în toate politicile UE;

A. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, „în toate activitățile sale, 
Uniunea își propune să elimine inegalitățile 
și să promoveze egalitatea dintre femei și 
bărbați” și impune, așadar, ca egalitatea de 
gen să fie integrată în toate politicile UE și 
abordată la toate nivelurile procesului 
bugetar prin integrarea perspectivei de 
gen și întocmirea bugetului ținând cont de 
perspectiva de gen;

Or. en

Amendamentul 2
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, „în toate activitățile sale, 
Uniunea își propune să elimine inegalitățile 
și să promoveze egalitatea dintre femei și 
bărbați” și impune, așadar, ca egalitatea de 
gen să fie integrată în toate politicile UE;

A. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, „în toate activitățile sale, 
Uniunea își propune să elimine inegalitățile 
și să promoveze egalitatea dintre femei și 
bărbați” și impune, așadar, ca egalitatea de 
gen să fie integrată în politicile UE; 
respectând diferențele dintre bărbați și 
femei și complementaritatea lor 
reciprocă;

Or. fr

Amendamentul 3
Monika Vana
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, „în toate activitățile sale, 
Uniunea își propune să elimine inegalitățile 
și să promoveze egalitatea dintre femei și 
bărbați” și impune, așadar, ca egalitatea de 
gen să fie integrată în toate politicile UE;

A. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, „în toate activitățile sale, 
Uniunea își propune să elimine inegalitățile 
și să promoveze egalitatea dintre femei și 
bărbați”, stabilind astfel principiul 
egalității de gen, care prevede ca egalitatea 
de gen să fie integrată în toate politicile 
UE;

Or. en

Amendamentul 4
Monika Vana

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Consiliul Europei 
definește întocmirea bugetului ținând 
cont de perspectiva de gen ca fiind „o 
evaluare a bugetelor pe criterii de gen, 
încorporând perspectiva de gen la toate 
nivelurile procesului bugetar și 
restructurând veniturile și cheltuielile, cu 
scopul de a promova egalitatea de gen”; 
întrucât întocmirea bugetului ținând cont 
de perspectiva de gen urmărește să 
promoveze responsabilitatea și 
transparența în planificarea fiscală, să 
crească participarea receptivă la 
dimensiunea de gen la procesul bugetar, 
de exemplu, prin luarea de măsuri prin 
care bărbații și femeile să fie egal 
implicați în elaborarea bugetului, precum 
și să promoveze egalitatea de gen și 
drepturile femeilor;

Or. en
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Amendamentul 5
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât integrarea perspectivei de 
gen și întocmirea bugetului ținând cont de 
perspectiva de gen sunt instrumente 
importante pentru integrarea acestui 
principiu în politicile, măsurile și 
acțiunile Uniunii, pentru a promova 
egalitatea și a combate discriminarea și a 
implica activ în mai mare măsură femeile 
pe piața forței de muncă, precum și în 
activitățile economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 6
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul 
la servicii publice de protecție socială, cu 
un accent special pe îmbunătățirea 
egalității de gen, inclusiv pentru persoanele 
LGBTI, și pe situația femeilor și a fetelor;

B. întrucât statele membre trebuie să 
eradice și să combată efectiv 
discriminarea în cadrul legislației UE și al 
legislației naționale și întrucât un procent 
din ce în ce mai mare din bugetul UE 
trebuie conceput pentru a crea noi 
oportunități pe piața muncii din UE și a 
îmbunătăți condițiile de muncă și de trai, 
precum și accesul la servicii, oferind 
posibilitatea de a reconcilia viața 
profesională cu viața de familie, , cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și 
pe situația femeilor și a fetelor;

Or. en
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Amendamentul 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul la 
servicii publice de protecție socială, cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și 
pe situația femeilor și a fetelor;

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE, în 
special din cauza islamizării crescute a 
societăților UE, și întrucât un procent din 
ce în ce mai mare din bugetul UE trebuie 
cheltuit pentru dezvoltarea drepturilor 
sociale și accesul la servicii publice de 
protecție socială, cu un accent special pe 
îmbunătățirea egalității de gen, inclusiv 
pentru persoanele LGBTI, și pe situația 
femeilor și a fetelor;

Or. fr

Amendamentul 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul la 
servicii publice de protecție socială, cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și 
pe situația femeilor și a fetelor;

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul la 
servicii publice de protecție socială, cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, și pe situația femeilor și a fetelor;

Or. fr
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Amendamentul 9
Monika Vana

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul la 
servicii publice de protecție socială, cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și 
pe situația femeilor și a fetelor;

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul la 
servicii publice de protecție socială, cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI+, și 
pe situația femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 10
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
dezvoltarea drepturilor sociale și accesul la 
servicii publice de protecție socială, cu un 
accent special pe îmbunătățirea egalității de 
gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și 
pe situația femeilor și a fetelor;

B. întrucât inegalitatea este o 
problemă din ce în ce mai mare în UE și 
întrucât un procent din ce în ce mai mare 
din bugetul UE trebuie cheltuit pentru 
promovarea drepturilor sociale și accesul 
la servicii publice de protecție socială, cu 
un accent special pe îmbunătățirea 
egalității, inclusiv pentru femei, fete și 
persoanele LGBTI;

Or. en

Amendamentul 11
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât segregarea pieței muncii, 
lipsa serviciilor sociale adecvate, 
stereotipurile și faptul că femeile nu sunt 
încurajate rămân bariere în calea 
avansării acestora către posturi de 
conducere, piața muncii și antreprenoriat; 
întrucât promovarea echilibrului între 
viața profesională și cea privată este 
benefică atât pentru capacitarea femeilor, 
cât și pentru dezvoltarea economiei 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 12
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere 
și dedică mai mult timp decât bărbații 
activităților casnice și de îngrijire neplătite;

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere, 
dar sunt suprareprezentate în domenii în 
care veniturile sunt mici, cum ar fi 
asistența socială, îngrijirea, educația și 
serviciile, deoarece ele dedică mai mult 
timp decât bărbații activităților casnice și 
de îngrijire neplătite; întrucât se impun 
măsuri speciale pentru a sprijini femeile, 
mai ales femeile care revin pe piața 
muncii după o pauză îndelungată, pentru 
a le crește potențialul pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 13
Annika Bruna, Virginie Joron
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere 
și dedică mai mult timp decât bărbații 
activităților casnice și de îngrijire neplătite;

C. întrucât sunt mai puține femei în 
posturile de conducere și ele dedică mai 
mult timp decât bărbații activităților 
casnice și de îngrijire neplătite; ceea ce 
constituie o contribuție pozitivă la 
stabilitatea atât a copiilor, cât și a familiei 
și întrucât statutul mamei casnice ar 
trebui recunoscut, în special prin 
intermediul alocațiilor parentale specifice 
și prin înregistrarea creditelor pentru 
drepturile de pensie;

Or. fr

Amendamentul 14
Monika Beňová

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere 
și dedică mai mult timp decât bărbații 
activităților casnice și de îngrijire neplătite;

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere 
și dedică mai mult timp decât bărbații 
activităților casnice și de îngrijire neplătite; 
întrucât resursele care susțin capacitarea 
femeilor prin incluziune digitală ar putea 
duce la progresul egalității în era digitală, 
iar Europa pregătită pentru era digitală 
ar trebui să integreze dimensiunea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 15
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul C
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Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere 
și dedică mai mult timp decât bărbații 
activităților casnice și de îngrijire neplătite;

C. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în posturile de conducere 
și de decizie și dedică mai mult timp decât 
bărbații activităților și responsabilităților 
casnice și de îngrijire neplătite;

Or. en

Amendamentul 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât ratele sărăciei și ale 
excluziunii sociale în rândul femeilor în 
vârstă sunt mult mai mari decât în rândul 
bărbaților; întrucât discriminarea pe 
criterii de gen și segregarea de pe piața 
muncii, precum și diferențele de 
remunerare și de timp de lucru și o vârstă 
mai mică de pensionare înseamnă că 
femeile în vârstă sunt mult mai 
vulnerabile la sărăcie și la excluziune 
socială;

Or. pl

Amendamentul 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât femeile care doresc acest 
lucru ar trebui să poată ocupa posturi de 
conducere în aceleași condiții ca bărbații 
și să primească același salariu pentru 
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aceeași muncă;

Or. fr

Amendamentul 18
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât femeile sunt în continuare 
subreprezentate în economia digitală, IA, 
TIC și domeniile STIM în ceea ce privește 
educația, formarea și încadrarea în 
muncă, inclusiv în posturi de conducere;

Or. en

Amendamentul 19
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât nu în toate statele membre 
se garantează respectarea sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente, nici accesul la acestea; întrucât 
se observă un regres îngrijorător în 
materie de drepturi ale femeilor la nivel 
mondial și în UE, în special inexistența 
accesului sau accesul limitat la sănătatea 
sexuală și reproductivă și la drepturile 
aferente în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât femeile sunt mai afectate 
decât bărbații de schimbările climatice și 
de crizele umanitare și se confruntă cu 
dificultăți mai mari, chiar dacă nu au 
aceeași participare ca și bărbații în 
deciziile politice esențiale;

Or. pl

Amendamentul 21
Monika Beňová

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia ar trebui să 
mențină niveluri de finanțare suficiente 
pentru programele destinate sprijinirii 
drepturilor femeilor, cum ar fi Programul 
„Drepturi, egalitate și cetățenie”, cu un 
accent special pe instrumentele de 
nediscriminare și pe prevenirea violenței pe 
criterii de gen,

D. întrucât Comisia ar trebui să 
mențină niveluri de finanțare suficiente 
pentru programele destinate sprijinirii 
drepturilor femeilor, cum ar fi Programul 
„Drepturi, egalitate și cetățenie”, cu un 
accent special pe instrumentele de 
nediscriminare și pe prevenirea violenței pe 
criterii de gen, întrucât Parlamentul 
European s-a pronunțat pentru alocarea 
unor sume specifice unor acțiuni menite 
să prevină și să combată toate formele de 
violență bazată pe gen și să promoveze 
punerea în aplicare pe deplin a 
Convenției de la Istanbul în cadrul 
Programului „Drepturi și valori”;

Or. en

Amendamentul 22
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou
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Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia ar trebui să 
mențină niveluri de finanțare suficiente 
pentru programele destinate sprijinirii 
drepturilor femeilor, cum ar fi Programul 
„Drepturi, egalitate și cetățenie”, cu un 
accent special pe instrumentele de 
nediscriminare și pe prevenirea violenței pe 
criterii de gen,

D. întrucât Comisia ar trebui să 
asigure niveluri de finanțare suficiente – 
cel puțin nivelul lor actual – pentru 
programele destinate sprijinirii drepturilor 
femeilor, cum ar fi Programul „Drepturi, 
egalitate și cetățenie”, cu un accent special 
pe instrumentele de nediscriminare și pe 
prevenirea violenței pe criterii de gen,

Or. en

Amendamentul 23
Monika Vana

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia ar trebui să 
mențină niveluri de finanțare suficiente 
pentru programele destinate sprijinirii 
drepturilor femeilor, cum ar fi Programul 
„Drepturi, egalitate și cetățenie”, cu un 
accent special pe instrumentele de 
nediscriminare și pe prevenirea violenței 
pe criterii de gen,

D. întrucât Comisia ar trebui să 
mențină niveluri de finanțare suficiente 
pentru programele destinate sprijinirii 
drepturilor femeilor, cum ar fi Programul 
„Drepturi și valori”, cu un accent special 
pe instrumentele de asigurare a egalității 
de gen, de integrare a perspectivei de gen 
în politici și pe prevenirea violenței pe 
criterii de gen,

Or. en

Amendamentul 24
Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât, având în vedere influența 
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sa negativă asupra statutului femeilor în 
societatea noastră europeană, trebuie să 
ne opunem semnelor separatismului 
islamist în toate activitățile finanțate de 
Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că integrarea 
dimensiunii de gen în buget trebuie să 
devină parte integrantă a procedurii 
bugetare în toate etapele sale și la toate 
liniile bugetare, astfel încât cheltuielile 
bugetare să devină un instrument eficient 
de promovare a egalității de gen; solicită 
ca integrarea dimensiunii de gen să fie 
implementată în mod consecvent în toate 
programele și instrumentele financiare 
ale UE și în Fondul european pentru 
investiții strategice (FEIS);

1. subliniază importanța promovării 
egalității de gen , respectând în același 
timp diferențele dintre bărbați și femei și 
modul în care acestea se completează 
reciproc; solicită ca orice formă de sprijin 
pentru așa-numita teorie de gen, care 
urmărește să nege orice diferență între 
bărbați și femei, să fie interzisă în 
finanțarea din fonduri UE;

Or. fr

Amendamentul 26
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că integrarea 
dimensiunii de gen în buget trebuie să 
devină parte integrantă a procedurii 
bugetare în toate etapele sale și la toate 
liniile bugetare, astfel încât cheltuielile 
bugetare să devină un instrument eficient 

1. subliniază că integrarea 
perspectivei de gen și întocmirea 
bugetului ținând cont de perspectiva de 
gen, cu evaluări ale impactului de gen, 
trebuie folosite de-a lungul întregii 
proceduri bugetare, astfel încât cheltuielile 
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de promovare a egalității de gen; solicită 
ca integrarea dimensiunii de gen să fie 
implementată în mod consecvent în toate 
programele și instrumentele financiare 
ale UE și în Fondul european pentru 
investiții strategice (FEIS);

bugetare să devină un instrument eficient 
de promovare a egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 27
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută faptul că rubrica II 
„Coeziune și valori” din CFM propus se 
axează pe egalitatea de gen, alocându-se 
fonduri speciale pentru promovarea 
egalității femeilor și combaterea violenței 
împotriva femeilor; regretă că nu există o 
astfel de abordare în cadrul tuturor celor 
șapte rubrici;

Or. en

Amendamentul 28
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a majora 
finanțarea pentru acțiunile din domeniul 
egalității de gen, inclusiv aspectele legate 
de ocuparea forței de muncă, pentru a 
combate discriminarea salarială între 
bărbați și femei și pentru a combate în 
mod eficient lipsa de siguranță a locului 
de muncă, ceea ce afectează în special 
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femeile; susține că orice utilizare a 
fondurilor UE pentru crearea de locuri de 
muncă se bazează pe crearea de locuri de 
muncă cu contracte pe durată 
nedeterminată și cu salarii decente; 
recomandă mai ales ca, prin programe 
corespunzătoare, să se majoreze 
finanțarea menită să promoveze protecția 
maternității, a filiației și a copilăriei 
timpurii; solicită, printre alte măsuri, 
oportunitatea duratei și a remunerării 
concediului de maternitate și de 
paternitate;

Or. pt

Amendamentul 29
Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită, de asemenea, statele 
membre să prezinte prima dată bugetul 
alocat egalității de gen și abia apoi 
cheltuielile în acest domeniu, acestea 
fiind instrumente utile pentru realizarea 
de progrese în reorientarea necesară a 
politicilor macroeconomice și monetare 
către egalitate în Uniunea Europeană. 
subliniază că integrarea perspectivei de 
gen nu se poate limita la aspectele sociale 
ale politicii UE, ci ar trebui să fie prezentă 
în toate aspectele – inclusiv în politicile 
economice și monetare – care 
influențează alte domenii ale acțiunii 
politice;

Or. en

Amendamentul 30
Monika Vana
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că întocmirea 
bugetului ținând cont de perspectiva de 
gen reprezintă o dimensiune a unei 
strategii mai ample de integrare a 
perspectivei de gen și evidențiază că este 
important ca perspectiva de gen să fie 
implementată în toate etapele ciclului de 
elaborare a politicilor;

Or. en

Amendamentul 31
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită să se finanțeze 
corespunzător promovarea egalității 
pentru persoanele LGBTI și facilitarea 
punerii în aplicare a viitoarei strategii a 
UE pentru persoanele LGBTI;

Or. en

Amendamentul 32
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. teoria genului nu este un criteriu 
de alocare pentru bugetul UE;

Or. fr
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Amendamentul 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își reiterează solicitarea de a se 
realiza mai multe investiții pentru a 
respecta drepturile femeilor și fetelor; 
solicită să se aloce fonduri bugetare pentru 
a sprijini independența economică a 
femeilor prin intermediul programelor și 
fondurilor UE, cum ar fi COSME, Orizont 
2020 și FEIS;

2. își reiterează solicitarea de a se 
realiza mai multe investiții pentru a 
respecta drepturile femeilor și fetelor; 
solicită să se aloce fonduri bugetare pentru 
a sprijini independența economică a 
femeilor, inclusiv în special cea a femeilor 
în vârstă care se confruntă cu riscul de 
sărăcie și excluziune socială, prin 
intermediul programelor și fondurilor UE, 
cum ar fi COSME, Orizont 2020 și FEIS;

Or. pl

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își reiterează solicitarea de a se 
realiza mai multe investiții pentru a 
respecta drepturile femeilor și fetelor; 
solicită să se aloce fonduri bugetare pentru 
a sprijini independența economică a 
femeilor prin intermediul programelor și 
fondurilor UE, cum ar fi COSME, Orizont 
2020 și FEIS;

2. își reiterează solicitarea de a se 
realiza mai multe investiții pentru a 
respecta drepturile femeilor și fetelor; 
solicită să se aloce fonduri bugetare pentru 
a sprijini rolul activ al femeilor și 
asumarea de către acestea a 
responsabilității de a participa la era 
digitală, reducerea decalajului de gen în 
domeniul digital prin intermediul 
programelor și fondurilor UE, cum ar fi 
COSME, Orizont 2020 și FEIS;

Or. en
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Amendamentul 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își reiterează solicitarea de a se 
realiza mai multe investiții pentru a 
respecta drepturile femeilor și fetelor; 
solicită să se aloce fonduri bugetare 
pentru a sprijini independența economică 
a femeilor prin intermediul programelor 
și fondurilor UE, cum ar fi COSME, 
Orizont 2020 și FEIS;

2. solicită să se realizeze mai multe 
investiții pentru a respecta drepturile 
femeilor și fetelor; inclusiv pentru o luptă 
hotărâtă împotriva actelor de violență și a 
discriminării suferite de femei, în special 
a celor care se datorează tradițiilor și 
standardelor sociale care sunt străine 
civilizației europene;

Or. fr

Amendamentul 36
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să se aloce fonduri pentru 
programele de sprijinire a 
antreprenoriatului în rândul femeilor, 
inclusiv pentru IMM-urile create și 
gestionate de femei, în cadrul 
programului COSME, să se asigure și să 
se încurajeze accesul femeilor la credite și 
la finanțare prin capitaluri proprii; 
solicită sprijinirea mamelor 
antreprenoare, deoarece antreprenoriatul 
în rândul acestora nu numai că 
exemplifică reconcilierea cu succes a 
vieții profesionale cu viața privată, ci 
contribuie și la stimularea unor noi 
oportunități de angajare și modele pozitive 
care să încurajeze alte femei să își pună 
în practică propriile proiecte;

Or. en
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Amendamentul 37
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și Consiliul să 
includă obiectivele privind egalitatea de 
gen în normele care reglementează 
fondurile structurale, precum și în 
principalele programe de finanțare ale 
UE (din domeniul sănătății și mediului, al 
educației, al tineretului, domeniul 
economic etc.) și să se asigure că le sunt 
alocate fonduri;

Or. pt

Amendamentul 38
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este important să se 
folosească fondurile structurale și de 
investiții europene pentru a promova 
egalitatea de gen, încadrarea în muncă a 
femeilor și accesul lor la piața muncii, la 
unitățile de îngrijire a copiilor și la cele de 
îngrijire de lungă durată;

Or. en

Amendamentul 39
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. sprijină o aplicare mai strategică a 
FSE pentru promovarea egalității dintre 
femei și bărbați, a accesului și reintegrării 
pe piața muncii, precum și a combaterii 
șomajului, a sărăciei, a excluziunii sociale 
și a tuturor formelor de discriminare; 
solicită Comisiei să propună măsuri active 
de sprijinire a ocupării forței de muncă 
feminine în zonele rurale prin Fondul 
european agricol pentru dezvoltare 
rurală;

Or. pt

Amendamentul 40
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. cere ca bugetul să încurajeze, prin 
programele UE, inclusiv prin inițiativa 
„Locuri de muncă pentru tineri”, 
participarea femeilor la economia 
digitală, la AI, la TIC, la domeniile STIM 
și la cariere, precum și interesul femeilor 
față de acestea;

Or. en

Amendamentul 41
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. reiterează necesitatea ca bugetul 
UE să mărească finanțarea pentru a 
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acoperi diferența de remunerare între 
femei și bărbați, aplicând principiul 
remunerației egale pentru muncă egală 
sau pentru o muncă de valoare egală;

Or. pt

Amendamentul 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile, inclusiv femeile cu dizabilități, 
mamele singure, femeile migrante și cele 
care aparțin minorităților etnice și sexuale;

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile, inclusiv femeile cu dizabilități, 
mamele singure, femeile migrante, cele 
care locuiesc în zone rurale îndepărtate și 
cele care aparțin minorităților etnice și 
sexuale;

Or. pl

Amendamentul 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 
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vulnerabile, inclusiv femeile cu dizabilități, 
mamele singure, femeile migrante și cele 
care aparțin minorităților etnice și 
sexuale;

vulnerabile, în special femeile cu 
dizabilități și mamele singure;

Or. fr

Amendamentul 44
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile, inclusiv femeile cu 
dizabilități, mamele singure, femeile 
migrante și cele care aparțin minorităților 
etnice și sexuale;

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile ce se află într-o 
situație mai vulnerabilă, inclusiv femeile 
cu dizabilități, mamele singure, femeile 
migrante și cele care aparțin minorităților 
etnice și sexuale și comunității LGTBI+;

Or. en

Amendamentul 45
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile, inclusiv femeile cu dizabilități, 

3. solicită sinergii mai mari între 
instrumentele disponibile pentru 
promovarea egalității de gen și 
îmbunătățirea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; reiterează 
necesitatea de a depune eforturi mai mari 
pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile, inclusiv femeile cu dizabilități, 
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mamele singure, femeile migrante și cele 
care aparțin minorităților etnice și sexuale;

femeile de culoare, mamele singure, 
femeile migrante și cele care aparțin 
minorităților etnice și sexuale;

Or. en

Amendamentul 46
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. afirmă din nou că este necesar ca 
bugetul UE să joace un rol mai activ în 
eforturile de realizare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU; solicită, 
astfel, ca bugetul să fie utilizat pentru a 
sprijini măsurile și proiectele care vizează 
eradicarea sărăciei în rândul femeilor și 
al copiilor, o mai bună integrare pe piața 
forței de muncă, eliminarea inegalităților 
de remunerare și de muncă dintre bărbați 
și femei, îmbunătățirea accesului la 
asistență medicală și a furnizării de 
îngrijiri medicale, precum și combaterea 
violenței asupra femeilor, copiilor și 
tinerilor; 

Or. pt

Amendamentul 47
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă că propunerea Comisiei 
privind Regulamentul privind dispozițiile 
comune nu prevede că egalitatea de gen 
este o condiționalitate ex ante impusă de 
fondurile structurale ale UE, așa cum s-a 
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întâmplat în cazul perioadei de 
programare anterioare; solicită ca 
bugetul alocat pe 2021 fondurilor UE 
care reglementate de Regulamentul 
privind dispozițiile comune să respecte cu 
strictețe și să promoveze egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 48
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o preferință europeană în 
cadrul bugetului UE: femeile din UE cu 
dizabilități și mamele singure ar trebui să 
aibă prioritate față de femeile migrante 
care nu au cetățenia UE;

Or. fr

Amendamentul 49
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită să se investească mai mult 
în serviciile sociale de bază europene 
pentru a le înlesni ambelor sexe atingerea 
unui echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată;

Or. en

Amendamentul 50
Monika Vana
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. își repetă solicitarea de a se aloca 
mai multe resurse din fondurile 
structurale ale UE pentru a susține 
drepturile economice și sociale ale 
femeilor, în special prin măsuri menite să 
crească participarea femeilor la piața 
muncii și prin investiții în servicii publice 
de îngrijire de bună calitate;

Or. en

Amendamentul 51
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. cere din nou ca subprogramul 
„Femeile din zonele rurale” să fie 
menținut în cadrul politicii agricole 
comune și să se aloce un buget specific în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 52
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
indicatori adecvați și a unei metodologii 

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
indicatori adecvați, a unor evaluări ale 
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specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

impactului și a unei metodologii specifice, 
în special în ceea ce privește combaterea 
discriminării de gen, a violenței, a hărțuirii 
sexuale și accesul femeilor la sănătatea 
sexuală și reproductivă și la drepturile 
aferente; solicită să se elaboreze și să se 
aplice mecanisme relevante de 
responsabilizare și transparență, însoțite 
de rapoarte privind rezultatele, pentru a 
îmbunătăți procesul de integrare a 
perspectivei de gen și eficiența 
programelor puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 53
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente; 
solicită ca, ținând seama de acești 
indicatori, să se monitorizeze periodic și 
să se revizuiască programele și 
cheltuielile din perspectiva de gen;

Or. en

Amendamentul 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4



PE648.371v01-00 28/42 AM\1199643RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen; reiterează faptul 
că respectarea strictă a legislației și a 
suveranității statelor membre 
reglementează cheltuielile legate de 
accesul la drepturile sexuale și 
reproductive;

Or. fr

Amendamentul 55
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

4. solicită monitorizarea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen prin prevederea 
unor linii bugetare independente pentru 
acțiuni specifice și stabilirea unor 
indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 

4. solicită urmărirea cheltuielilor 
pentru egalitatea de gen și stabilirea unor 
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indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței, a hărțuirii sexuale și accesul 
femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente;

indicatori adecvați și a unei metodologii 
specifice, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminării de gen, a 
violenței psihologice, sexuale și fizice, a 
hărțuirii sexuale și accesul femeilor la 
sănătatea sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente;

Or. pl

Amendamentul 57
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a majora 
fondurile UE pentru ca statele membre să 
ofere servicii sociale publice pentru 
victimele exploatării sexuale și traficului 
de persoane, oferind sprijin psihologic și 
social din partea unui personal alcătuit 
din profesioniști specializați, și să 
implementeze politici sociale și economice 
care să ajute femeile și fetele vulnerabile 
să iasă din mediul prostituției, inclusiv 
prin garantarea de locuri de muncă care 
să conducă în mod eficient la incluziunea 
socială a acestora;

Or. pt

Amendamentul 58
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. evidențiază că este nevoie să se 
crească resursele alocate acțiunilor axate 
pe prevenirea și combaterea violenței pe 
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criterii gen în cadrul programului care va 
înlocui Programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” în următorul CFM, prevăzând 
o linie bugetară independentă pentru 
combaterea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 59
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. toți bărbații care iau parte la o 
acțiune finanțată de la bugetul UE se 
angajează să fie de acord că femeile pot 
conduce acțiunea sau reuniunea în cauză 
și nu refuză niciodată să dea mâna cu o 
femeie sau să stea lângă o femeie;

Or. fr

Amendamentul 60
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. evidențiază că trebuie să se 
consolideze alocările bugetare care susțin 
respectarea universală a sănătății sexuale 
și reproductive și a drepturilor aferente și 
accesul universal la acestea;

Or. en
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Amendamentul 61
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. orice persoană implicată într-o 
acțiune finanțată de la bugetul UE 
convine să participe la acțiuni fără niciun 
semn religios ostentativ la locul de 
desfășurare a acțiunii;

Or. fr

Amendamentul 62
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că trebuie combătute 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
timpurii și forțate și trebuie promovate 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor, 
inclusiv sănătatea lor sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, prin 
noul Instrument de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI);

Or. en

Amendamentul 63
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să mărească alocarea 5. solicită UE să mărească alocarea 
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bugetară pentru organizațiile societății 
civile care promovează drepturile femeilor 
în Europa și în sudul global;

bugetară pentru organizațiile societății 
civile care promovează drepturile femeilor 
în Europa și în sudul global prin 
intermediul componentei „Valorile 
Uniunii” a programului „Drepturi și 
valori” și, de asemenea, prin intermediul 
IVCDCI; reliefează că este important să 
se asigure finanțarea ONG-urilor mici 
care lucrează pe teren;

Or. en

Amendamentul 64
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să mărească alocarea 
bugetară pentru organizațiile societății 
civile care promovează drepturile femeilor 
în Europa și în sudul global;

5. având în vedere Brexitul și 
scăderea aferentă a bugetului UE, solicită 
UE să mențină alocarea bugetară pentru 
organizațiile societății civile care 
promovează drepturile femeilor în Europa, 
cu condiția ca aceste organizații să 
respecte legile statelor membre și să 
demonstreze respectarea suveranității lor;

Or. fr

Amendamentul 65
Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să mărească alocarea 
bugetară pentru organizațiile societății 
civile care promovează drepturile femeilor 
în Europa și în sudul global;

5. solicită UE să mărească alocarea 
bugetară pentru organizațiile societății 
civile care promovează drepturile femeilor 
în Europa și în sudul global; subliniază că 
este necesar să se aloce resurse suficiente 
în bugetul pe 2021 pentru punerea în 
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aplicare a strategiei europene privind 
egalitatea de gen 2020-2024;

Or. en

Amendamentul 66
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită UE să mărească alocarea 
bugetară pentru organizațiile societății 
civile care promovează drepturile femeilor 
în Europa și în sudul global;

5. invită UE să promoveze drepturile 
femeilor și capacitarea femeilor și a 
fetelor în afara granițelor UE prin 
ajutorul pentru dezvoltare al UE;

Or. en

Amendamentul 67
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită să se mobilizeze fonduri 
pentru ca statele membre să consolideze 
protecția maternității și a paternității, 
inclusiv prin investiții în asigurarea unei 
rețele publice gratuite de servicii de 
educație și îngrijire a copiilor preșcolari și 
de servicii de îngrijire pe termen lung; 
constată că indisponibilitatea, costurile 
prohibitive și lipsa unei infrastructuri 
adecvate care să ofere servicii de calitate 
pentru îngrijirea copiilor rămân un 
obstacol semnificativ în calea participării 
egale a femeilor în toate aspectele 
societății, inclusiv ocuparea forței de 
muncă;

Or. pt



PE648.371v01-00 34/42 AM\1199643RO.docx

RO

Amendamentul 68
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază că se înregistrează 
reacții ostile tot mai pronunțate la 
egalitatea de gen și la drepturile femeilor 
și că IVCDCI are un rol important în 
combaterea acestei situații; regretă că 
Comisia nu a inclus în propunerea sa un 
program anume privind egalitatea de gen 
și solicită să se facă alocări bugetare 
specifice și ambițioase pentru a sprijini 
femeile care militează pentru drepturile 
omului și pentru a proteja și promova 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 69
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. o organizație neguvernamentală 
non-profit nu poate primi finanțare din 
partea UE în cazul în care un număr 
semnificativ de angajați sau voluntari din 
cadrul acesteia au fost condamnați pentru 
câștiguri imorale sau pentru abuz sexual 
în anul precedent;

Or. fr
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Amendamentul 70
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că UE s-a angajat să 
aloce cel puțin 20 % din totalul ajutorului 
său oficial pentru dezvoltare pentru 
dezvoltarea umană și incluziunea socială, 
inclusiv pentru activități menite să 
îmbunătățească egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 71
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază că este nevoie să se 
aloce resurse adecvate pentru a pune în 
aplicare un proiect-pilot privind 
întocmirea bugetului ținând cont de 
perspectiva de gen în instituțiile UE, 
pentru a consolida capacitățile factorilor 
de decizie;

Or. en

Amendamentul 72
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. își reia cererea de a se aloca 20 % 
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din fondurile din cadrul IVCDCI unor 
proiecte care să aibă ca obiectiv principal 
egalitatea de gen și 85 % din fonduri unor 
proiecte care să aibă ale căror obiective 
principale sau importante aibă de-a face 
cu egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 73
Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. pentru a evita utilizarea abuzivă, o 
organizație neguvernamentală non-profit 
care primește finanțare din partea UE nu 
plătește niciunul dintre angajații săi, cu 
excepția medicilor, cu un salariu mai 
mare de 5 000 EUR pe lună;

Or. fr

Amendamentul 74
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește solicitarea 
Parlamentului European de a se tripla 
fondurile alocate în bugetul pe termen 
lung al UE (2021-2027) Programului 
„Drepturi și valori”, până la suma de 
1 834 miliarde de euro;

Or. en
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Amendamentul 75
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește că un număr foarte 
important de refugiați și solicitanți de azil 
care intră în UE sunt femei și copii; 
atrage atenția că integrarea perspectivei 
de gen se numără, de asemenea, printre 
principiile fondatoare ale Fondului 
pentru azil, migrație și integrare (FAMI) 
și își reiterează solicitarea ca dimensiunea 
de gen să fie luată în considerare și în 
politicile în materie de migrație și azil prin 
alocarea unor fonduri specifice destinate 
prevenirii violenței bazate pe gen, precum 
și prin asigurarea accesului la sănătate, la 
sănătate sexuală reproductivă și la 
drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește rolul important al 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și 
necesitatea unui buget consolidat pentru 
colectarea datelor și dobândirea de 
expertiză în domeniul egalității de gen; 
solicită ca bugetul EIGE, schema de 
personal și independența acestuia să fie 
menținute.

6. solicită ca toate politicile care 
vizează femeile să îndeplinească 
următoarele obiective:

- să combată actele de violență și 
inegalitățile care decurg din standardele 
sociale stabilite de grupurile sociale, 
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religioase și comunitare, cu o atitudine 
negativă față de respectul pentru femei, 
care este caracteristic civilizației 
europene;
- remunerare egală pentru bărbați și 
femei pentru muncă egală și competențe 
egale;
- să combată violența domestică;
- să recunoască statutul mamelor casnice, 
în special prin alocații parentale specifice 
și înregistrarea creditelor pentru 
drepturile de pensie;

Or. fr

Amendamentul 77
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește rolul important al 
Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și 
necesitatea unui buget consolidat pentru 
colectarea datelor și dobândirea de 
expertiză în domeniul egalității de gen; 
solicită ca bugetul EIGE, schema de 
personal și independența acestuia să fie 
menținute.

6. reamintește rolul important al 
Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și 
necesitatea unui buget consolidat pentru 
colectarea datelor și dobândirea de 
expertiză în domeniul egalității de gen; 
solicită ca bugetul EIGE, schema de 
personal și independența acestuia să fie 
menținute cel puțin la nivelurile actuale.

Or. en

Amendamentul 78
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește rolul important al 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și 
necesitatea unui buget consolidat pentru 
colectarea datelor și dobândirea de 
expertiză în domeniul egalității de gen; 
solicită ca bugetul EIGE, schema de 
personal și independența acestuia să fie 
menținute.

6. 1. reamintește rolul important al 
EIGE și necesitatea unui buget consolidat 
pentru colectarea datelor defalcate în 
funcție de gen și dobândirea de expertiză 
în domeniul egalității de gen, solicită ca 
bugetul EIGE, schema de personal și 
independența acestuia să fie menținute 
neschimbate;

Or. en

Amendamentul 79
Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre și Comisia să 
îmbunătățească colectarea de date 
defalcate în funcție de gen, în special a 
celor referitoare la cauzele violenței pe 
criterii de gen și la inegalitățile de gen pe 
piața muncii, cum ar fi transparența 
remunerării, folosirea diferitelor tipuri de 
concediu de îngrijire sau datele 
comparabile privind diferitele cauze ale 
diferenței de remunerare între femei și 
bărbați în statele membre ale UE, și să 
efectueze o anchetă privind utilizarea 
timpului pe un eșantion suficient de mare 
pentru a furniza informații cu privire la 
diferențele de gen în ceea ce privește 
îngrijirea neremunerată și munca 
casnică; reamintește, de asemenea, că este 
important să se îmbunătățească statisticile 
de gen realizate de Eurostat și de 
institutele naționale de statistică, pentru a 
consolida indicatorii meniți să 
monitorizeze și să evalueze întocmirea 
bugetului ținând cont de perspectiva de 
gen și controlul bugetar pe criterii de gen 
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pe parcursul întregului ciclu de elaborare 
a politicilor;

Or. en

Amendamentul 80
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă să se facă o evaluare la 
jumătatea perioadei a CFM propus (2021-
2027), pentru a se asigura că prioritățile 
în materie de cheltuieli rămân relevante; 
regretă că revizuirea la jumătatea 
perioadei a CFM pentru 2014-2020 nu a 
inclus o revizuire a integrării perspectivei 
de gen;

Or. en

Amendamentul 81
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că în ultimul 
deceniu, odată cu înrăutățirea și aplicarea 
politicilor neoliberale, s-au agravat 
inegalitățile economice, sociale, de gen și 
de pe piața muncii în statele membre și 
între acestea;

Or. pt
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Amendamentul 82
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește rolul important al 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați în 
sensibilizarea la dimensiunile și la cauzele 
inegalității de gen din UE; solicită, prin 
urmare, ca institutul să dispună de un 
buget mai mare, de mai mult personal și 
de o mai mare independență, precum și de 
resurse mai mari pentru linia bugetară 
„Promovarea nediscriminării și a 
egalității”;

Or. pt

Amendamentul 83
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită ca bugetul să ofere 
finanțarea necesară pentru a sprijini 
statele membre în consolidarea capacității 
autorităților publice de ocupare a forței de 
muncă, la nivelul resurselor umane și al 
capacităților tehnice și structurale, pentru 
a asigura acțiunile necesare pentru 
aplicarea drepturilor de muncă stabilite 
prin legislație sau prin contracte colective 
de muncă, în special prin impunerea de 
sancțiuni întreprinderilor în caz de 
nerespectare; solicită, de asemenea, 
evaluarea punerii în aplicare a 
condiționalității în alocarea fondurilor 
UE pentru întreprinderile cu standarde 
înalte de lucru și lipsa unor practici 
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discriminatorii față de femei; 

Or. pt


