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Amendamentul 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați și nediscriminarea sunt valori 
fundamentale ale Uniunii Europene, 
astfel cum sunt exprimate în Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. întrucât egalitatea de șanse care 
decurge din cele de mai sus trebuie să fie 
promovată în continuare pentru a reduce 
inegalitățile;

Or. en

Amendamentul 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. întrucât integrarea perspectivei de 
gen este un instrument important pentru 
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integrarea egalității de gen în toate 
politicile, măsurile și acțiunile UE, 
inclusiv în politicile pieței forței de muncă 
și în politicile sociale, pentru a promova 
egalitatea de șanse și a combate toate 
formele de discriminare împotriva 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul -1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. întrucât reamintește 
recomandările din Pilonul european al 
drepturilor sociale privind egalitatea de 
gen, egalitatea de șanse și sprijinul activ 
pentru ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
că femeile sunt mai afectate de contractele 
atipice și flexibile (contractele cu zero ore 
de lucru, munca temporară, munca cu 
fracțiune de normă etc.) decât bărbații și că 
femeile sunt mai predispuse să se confrunte 
cu sărăcie și să se încadreze în categoria 

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
iar diferența medie de gen în ocuparea 
forței de muncă este de 11,5 %, că femeile 
sunt mai afectate de formele de muncă 
flexibile, contractele atipice și flexibile 
(contractele cu zero ore de lucru, munca 
temporară, munca cu fracțiune de normă 
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celor mai săraci lucrători, ca urmare a 
acestor contracte cu un nivel scăzut de 
securitate;

etc.) decât bărbații și că femeile sunt mai 
predispuse să se confrunte cu sărăcia și să 
se încadreze în categoria lucrătorilor cei 
mai săraci, ca urmare a acestor contracte cu 
un nivel scăzut de securitate, combinate cu 
alte elemente intersectoriale, cum ar fi 
familii monoparentale, îngrijirea unui 
membru al familiei dependent, femei cu 
handicap, femei cu un nivel scăzut de 
educație sau o disponibilitate insuficientă 
a serviciilor de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 6
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 
%, că femeile sunt mai afectate de 
contractele atipice și flexibile (contractele 
cu zero ore de lucru, munca temporară, 
munca cu fracțiune de normă etc.) decât 
bărbații și că femeile sunt mai predispuse 
să se confrunte cu sărăcie și să se 
încadreze în categoria celor mai săraci 
lucrători, ca urmare a acestor contracte 
cu un nivel scăzut de securitate;

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați este 
calculată ca diferența dintre venitul orar 
mediu al femeilor și al bărbaților, fără a 
se deosebi între sectoare, ceea ce 
îngreunează comparația precisă a 
factorilor individuali;

Or. es

Amendamentul 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
că femeile sunt mai afectate de contractele 
atipice și flexibile (contractele cu zero ore 
de lucru, munca temporară, munca cu 
fracțiune de normă etc.) decât bărbații și că 
femeile sunt mai predispuse să se confrunte 
cu sărăcie și să se încadreze în categoria 
celor mai săraci lucrători, ca urmare a 
acestor contracte cu un nivel scăzut de 
securitate;

1. ia act, pe baza datelor dinainte de 
Brexit, de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
acordând o atenție deosebită mamelor și 
femeilor însărcinate, că femeile sunt mai 
afectate de contractele atipice și flexibile 
(contractele cu zero ore de lucru, munca 
temporară, munca cu fracțiune de normă 
etc.) decât bărbații și că femeile sunt mai 
predispuse să se confrunte cu sărăcie și să 
se încadreze în categoria celor mai săraci 
lucrători, ca urmare a acestor contracte cu 
un nivel scăzut de securitate;

Or. it

Amendamentul 8
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
că femeile sunt mai afectate de contractele 
atipice și flexibile (contractele cu zero ore 
de lucru, munca temporară, munca cu 
fracțiune de normă etc.) decât bărbații și că 
femeile sunt mai predispuse să se confrunte 
cu sărăcie și să se încadreze în categoria 
celor mai săraci lucrători, ca urmare a 
acestor contracte cu un nivel scăzut de 
securitate;

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
că femeile sunt mai afectate de contractele 
atipice și flexibile (contractele cu zero ore 
de lucru, activitățile independente fictive, 
munca temporară, munca cu fracțiune de 
normă etc.) decât bărbații și că femeile sunt 
mai predispuse să fie segregate în sectoare 
mai puțin valorificate și insuficient plătite 
decât bărbații, să se confrunte cu sărăcie și 
precaritate și să se încadreze în categoria 
celor mai săraci lucrători, ca urmare a 
acestor contracte cu un nivel scăzut de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 9



AM\1204404RO.docx 7/53 PE650.656v01-00

RO

Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
că femeile sunt mai afectate de contractele 
atipice și flexibile (contractele cu zero ore 
de lucru, munca temporară, munca cu 
fracțiune de normă etc.) decât bărbații și că 
femeile sunt mai predispuse să se confrunte 
cu sărăcie și să se încadreze în categoria 
celor mai săraci lucrători, ca urmare a 
acestor contracte cu un nivel scăzut de 
securitate;

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 %, 
că femeile sunt mai afectate de contractele 
atipice și flexibile (contractele cu zero ore 
de lucru, munca temporară, munca cu 
fracțiune de normă etc.) decât bărbații și că 
femeile, în special mamele celibatare sau 
care-și cresc singure copiii, sunt mai 
predispuse să se confrunte cu sărăcie și să 
se încadreze în categoria celor mai săraci 
lucrători, ca urmare a acestor contracte cu 
un nivel scăzut de securitate;

Or. fr

Amendamentul 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare între femei și bărbați în cele 28 
de state membre ale UE se ridică la 15,7 
%, că femeile sunt mai afectate de 
contractele atipice și flexibile (contractele 
cu zero ore de lucru, munca temporară, 
munca cu fracțiune de normă etc.) decât 
bărbații și că femeile sunt mai predispuse 
să se confrunte cu sărăcie și să se încadreze 
în categoria celor mai săraci lucrători, ca 
urmare a acestor contracte cu un nivel 
scăzut de securitate;

1. ia act de faptul că diferența de 
remunerare medie între femei și bărbați în 
UE se ridică la 16 %, că femeile sunt mai 
afectate de contractele atipice și flexibile 
(contractele cu zero ore de lucru, munca 
temporară, munca cu fracțiune de normă 
etc.) decât bărbații și că femeile sunt mai 
predispuse să se confrunte cu sărăcie și să 
se încadreze în categoria celor mai săraci 
lucrători;

Or. en
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Amendamentul 11
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. semnalează că diferențele salariale 
sunt o manifestare a unui nivel mai 
ridicat de exploatare a femeilor pe piața 
forței de muncă și afirmă că diferențierea 
între femei și bărbați este promovată în 
mod deliberat pentru a facilita și 
intensifica politicile care vizează 
impunerea unor reduceri salariale și 
dereglementarea muncii și care afectează 
atât femeile, cât și bărbații, chiar dacă în 
moduri diferite; consideră că principalele 
cauze ale discriminării salariale între 
bărbați și femei derivă din această 
realitate mai generală a dereglementării și 
devalorizării muncii, dar și din lipsa unor 
măsuri care să permită un echilibru 
adecvat între viața profesională, viața de 
familie și viața personală a femeilor, ca 
urmare a promovării tot mai puternice a 
unor condiții precare de muncă care au 
drept rezultat perioade mai scurte de 
muncă de-a lungul vieții și impun 
femeilor condiții mai precare de muncă, 
cum ar fi munca cu fracțiune de normă 
sau cea temporară, cu salarii mai mici și 
programe de lucru din ce în ce mai 
dezordonate;

Or. pt

Amendamentul 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că obiectivele personale și 
profesionale ale femeilor și bărbaților 
sunt adesea diferențiate și că, pentru 
majoritatea posturilor, încercarea de a 
obține egalitatea de reprezentare este 
contraproductivă, femeile și bărbații 
neavând întotdeauna aceleași aspirații, 
anumite profesii fiind mai atractive 
pentru femei, în timp ce altele mai 
atractive pentru bărbați;

Or. fr

Amendamentul 13
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită eforturi comune pentru a 
garanta accesul egal la piața forței de 
muncă, cu drepturi pentru femei; asigură 
că negocierile colective sunt un factor 
decisiv pentru a inversa și depăși 
inegalitățile și afirmă că trebuie să se 
garanteze salarii egale pentru muncă 
egală și de valoare egală;

Or. pt

Amendamentul 14
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că efectele pe termen 
lung ale politicilor neoliberale impuse de 
UE au un impact negativ asupra 
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emancipării femeilor în toate domeniile 
vieții, începând cu cel economic și social 
precum și în ceea ce privește dobândirea 
egalității între bărbați și femei, cu 
creșterea șomajului, dereglementarea 
muncii, creșterea precarității și salariile 
scăzute, care afectează în special femeile, 
întrucât se agravează reducerile 
serviciilor publice, în principal în 
domeniul sănătății și educației, și sunt 
atacate drepturi și instrumente sociale de 
sprijin, ceea ce provoacă o creștere și mai 
mare a numeroaselor forme de 
discriminare și inegalitate cu care se 
confruntă femeile;

Or. pt

Amendamentul 15
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei; subliniază că o creștere a 
sărăciei în rândul femeilor implică o 
creștere mai mare a sărăciei în întreaga 
societate, deoarece femeile au tendința de 
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a se ocupa de achiziționarea principalelor 
bunuri de bază și sunt esențiale pentru 
întreținerea gospodăriei; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la impactul pe care 
acest lucru îl va avea asupra sărăciei în 
rândul copiilor și trage un semnal de 
alarmă cu privire la faptul că, în 2017, 
copiii din UE s-au confruntat cu cel mai 
mare risc de sărăcie sau de excluziune 
socială din toate grupele de vârstă;

Or. en

Amendamentul 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
grupurilor extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei, dar și în alte sectoare economice 
care vor fi afectate prin pierderea 
locurilor de muncă, reducerea salariilor 
și/sau a timpului de muncă, precum și 
prin nevoi mai mari de servicii de îngrijire 
pe durata pandemiei;

Or. en
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Amendamentul 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei, precum și de persoanele care, 
având în vedere sarcinile din munca lor, 
sunt mai direct expuse riscurilor, mai ales 
personalul de îngrijire și forțele de ordine;

Or. fr

Amendamentul 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
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consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor, în 
special mamele celibatare sau care-și 
cresc singure copiii, și al altor grupuri 
extrem de vulnerabile din societate, 
deoarece efectele acesteia vor fi resimțite 
cel mai mult de către lucrătorii din sectorul 
serviciilor, de lucrătorii care desfășoară 
activități independente, de lucrătorii 
temporari și sezonieri etc., dintre care o 
proporție mai mare este reprezentată de 
femei,

Or. fr

Amendamentul 19
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., 
dintre care o proporție mai mare este 
reprezentată de femei;

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
ratei șomajului și a sărăciei, în special în 
rândul femeilor și al altor grupuri extrem 
de vulnerabile din societate. Constată că 
efectele paralizării activității economice și 
incertitudinea legată de redeschidere vor 
avea consecințe grave pentru sectorul 
serviciilor, sectorul hotelier, turism și alte 
sectoare, precum și pentru angajați și 
pentru lucrătorii independenți.

Or. es

Amendamentul 20
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Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii cu condiții precare, de lucrătorii 
temporari și sezonieri etc., dintre care o 
proporție mai mare este reprezentată de 
femei;

Or. pt

Amendamentul 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
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societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, al turismului, din 
sectorul hotelier și al serviciilor de 
îngrijire, de lucrătorii care desfășoară 
activități independente, de lucrătorii 
temporari și sezonieri etc., dintre care o 
proporție mai mare este reprezentată de 
femei;

Or. en

Amendamentul 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19, fără precedent, va avea și mai multe 
consecințe economice și financiare, ceea ce 
va avea un impact direct asupra creșterii 
sărăciei, în special în rândul femeilor și al 
altor grupuri extrem de vulnerabile din 
societate, deoarece efectele acesteia vor fi 
resimțite cel mai mult de către lucrătorii 
din sectorul serviciilor, de lucrătorii care 
desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mai mare este reprezentată 
de femei;

2. constată că, în urma crizei 
economice și financiare mondiale din 
2008, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, 
iar actuala pandemie mondială de COVID-
19 va avea consecințe economice și 
financiare, ceea ce va avea un impact direct 
asupra creșterii sărăciei, în special în 
rândul femeilor, deoarece efectele acesteia 
vor fi resimțite cel mai mult de către 
lucrătorii din sectorul serviciilor și 
turismului, și, printre alții, de lucrătorii 
care desfășoară activități independente, de 
lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre 
care o proporție mare este reprezentată de 
femei;

Or. it

Amendamentul 23
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că actuala criză Covid-
19 arată că munca remunerată și 
neremunerată este esențială pentru 
bunăstarea și funcționarea societăților și 
a planetei noastre; subliniază că femeile 
sunt majoritare în furnizarea serviciilor 
esențiale și din prima linie și reprezintă 
70 % din lucrătorii din domeniul sănătății 
din UE și 83 % din îngrijitorii 
profesioniști care lucrează cu persoane cu 
handicap sau cu persoane în vârstă, 
precum și că o proporție semnificativă 
provin din familii de migranți; regretă că 
lucrătorii din acest sector au fost în mod 
tradițional suprasolicitați și prost plătiți, 
au beneficiat de o recunoașterea socială 
redusă în sistemul nostru economic și, în 
cazul îngrijitorilor la domiciliu, au fost 
adesea excluși de la măsurile esențiale de 
protecție a muncii; invită UE să adopte un 
pact în materie de îngrijiri pentru Europa 
(Care Deal for Europe), care să implice 
investiții masive în economia îngrijirii, să 
consolideze politicile de echilibrare a 
responsabilităților de muncă și de 
îngrijire de-a lungul întregului ciclu de 
viață și să elimine deficitele de forță de 
muncă, în special prin formare, 
recunoașterea competențelor și sisteme de 
acordare a unor permise pentru o muncă 
decentă, precum și să asigure condiții de 
muncă mai bune în aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 24
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul



AM\1204404RO.docx 17/53 PE650.656v01-00

RO

2a. îndeamnă Comisia să nu emită 
nicio recomandare politică care să 
promoveze relațiile de muncă precare, 
dereglementarea programului de lucru, 
reducerea salariilor, atacarea negocierilor 
și a contractelor colective sau privatizarea 
serviciilor publice și de securitate socială;

Or. pt

Amendamentul 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța abordării 
integratoare a egalității de gen și a 
ajustării răspunsului la pandemia de 
COVID-19 în materie de politică 
economică pentru ca aceasta din urmă să 
fie adaptată la nevoile specifice ale 
femeilor și la structura activităților lor 
economice, de exemplu, prin stimularea 
microfinanțării pentru femeile 
antreprenoare;

Or. en

Amendamentul 26
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită UE și statelor sale membre 
să promoveze politici active de egalitate 
între bărbați și femei, investiții solide în 
serviciile publice; solicită UE și statelor 
sale membre să consolideze furnizarea de 
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îngrijiri de sănătate în domeniul sexual și 
reproductiv, precum și protecția mamelor 
și a taților, în special prin mărirea 
perioadelor de concediu, luând în 
considerare de la bun început perioada de 
șase luni recomandată de Organizația 
Mondială a Sănătății pentru alăptare ca 
formă exclusivă de hrănire a copiilor și 
garantând plata integrală a concediilor, 
fără pierderi salariale, asigurând, la 
finalul perioadei de concediu de 
maternitate, dreptul la un program redus 
de lucru pentru alăptarea copiilor, cel 
puțin până când aceștia împlinesc doi ani, 
și luând măsuri concrete pentru a garanta 
această protecție, în paralel cu investiții în 
crearea unei rețele publice și gratuite de 
servicii de educație și de îngrijire a 
copiilor; respinge promovarea unor relații 
de muncă așa-zis „flexibile”, care 
promovează dereglementarea muncii, 
împingând femeile către spațiul casnic și 
alimentând logica de discriminare a 
femeilor;

Or. pt

Amendamentul 27
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia Europeană să 
integreze o perspectivă de gen și diferitele 
experiențe cu care se confruntă femeile și 
grupurile cele mai defavorizate în toate 
inițiativele și fondurile UE suplimentare 
pentru a combate criza COVID-19 și să 
prezinte o schemă de finanțare specifică 
pentru a sprijini femeile cu locuri de 
muncă precare și informale;

Or. en
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Amendamentul 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este la fel de înalt, femeile 
fiind, în general, mai afectate decât 
bărbații de riscul de sărăcie și de 
excluziune socială (22,8 % în 2018 în 
UE), la această situație adăugându-se alți 
factori de risc intersecționali, cum ar fi 
inactivitatea, lipsa serviciilor de îngrijire 
pentru copii și membrii dependenți ai 
familiilor, ceea ce face ca anumite 
categorii specifice să fie mai vulnerabile 
la riscurile de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 29
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, femeile 
contribuie la economie și la combaterea 
sărăciei prin munca lor plătită și neplătită 
de acasă, din comunitate și de la locul de 
muncă; consideră că a acorda femeilor 
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dizabilități este același; instrumentele necesare pentru a-și realiza 
potențialul reprezintă un factor decisiv 
pentru eradicarea sărăciei;

Or. es

Amendamentul 30
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același, și anume foarte 
ridicat, și că ar putea fi chiar mai ridicat 
în cazul persoanelor care fac parte din 
două sau mai multe dintre aceste 
categorii;

Or. es

Amendamentul 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
și de excludere socială în grupurile de risc 
din care fac parte femeile mai în vârstă, 
femeile necăsătorite și mamele singure, 
femeile refugiate și migrante, femeile de 
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dizabilități este același; culoare, femeile homosexuale, bisexuale și 
transgen și femeile cu dizabilități este 
același;

Or. en

Amendamentul 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, există un risc de 
sărăcie care poate afecta femeile mai în 
vârstă, mamele singure și femeile cu 
dizabilități;

Or. it

Amendamentul 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile inactive și 
femeile care sunt șomere de lungă durată, 
femeile imigrante și femeile aparținând 
minorităților etnice, precum și femeile cu 
dizabilități este același;

Or. en
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Amendamentul 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și femeile cu copii, mamele singure, 
femeile homosexuale, bisexuale și transgen 
și femeile cu dizabilități este același;

Or. en

Amendamentul 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure, femeile homosexuale, 
bisexuale și transgen și femeile cu 
dizabilități este același;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei 
în rândul femeilor variază considerabil de 
la un stat membru la altul, riscul de sărăcie 
în grupurile de risc din care fac parte 
femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite 
și mamele singure;

Or. fr

Amendamentul 36
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că una din două 
persoane din familii de migranți din afara 
UE este expusă riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, că nivelurile muncii 
precare sunt deosebit de ridicate în rândul 
femeilor migrante și refugiate și că 
persoanele care au un statut dependent 
sau neregulamentar se confruntă cu rate 
extrem de ridicate de sărăcie; subliniază 
că patru din cinci membri ai 
comunităților rome au venituri sub pragul 
sărăciei și că mai puțin de una din cinci 
femei de etnie romă (cu vârsta de cel 
puțin 16 ani) are un loc de muncă; 
subliniază că discriminarea în ceea ce 
privește accesul la educație, la formare și 
la un loc de muncă și calitatea lor 
contribuie la această realitate; invită UE 
să colaboreze cu statele membre pentru a 
asigura punerea deplină în aplicare a 
standardelor naționale și ale UE în 
materie de ocupare a forței de muncă, 
fără niciun fel de discriminare, inclusiv 
prin mecanisme de monitorizare, de 
tratare a plângerilor și de atac care să fie 
eficace, independente și accesibile tuturor 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 37
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, potrivit Eurostat, în 
prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în 
sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce 

4. subliniază că, potrivit Eurostat, în 
prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în 
sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce 
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arată că impactul sărăciei asupra femeilor 
și bărbaților este diferit;

arată că impactul sărăciei asupra femeilor 
și bărbaților este diferit; subliniază că este 
probabil ca expunerea femeilor la sărăcie 
să fie subestimată în datele disponibile, 
deoarece abordările actuale de măsurare 
a sărăciei sunt, în mod normal, colectate 
la nivelul gospodăriilor, presupunând o 
repartizare egală a resurselor între 
bărbați și femei în cadrul gospodăriilor; 
invită statele membre să colecteze date 
privind sărăcia în mod individual, nu 
numai în gospodării, și să includă în 
statisticile privind sărăcia date 
suplimentare privind egalitatea și o 
analiză de gen;

Or. en

Amendamentul 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, potrivit Eurostat, în 
prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în 
sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce 
arată că impactul sărăciei asupra femeilor 
și bărbaților este diferit;

4. subliniază că, potrivit Eurostat, 
care nu precizează dacă datele sunt 
anterioare Brexitului, în prezent există 
64,6 milioane de femei și 57,6 milioane de 
bărbați care trăiesc în sărăcie în statele 
membre ale UE, ceea ce arată că impactul 
sărăciei asupra femeilor și bărbaților ar 
putea fi diferit și că, prin urmare, sunt 
necesare acțiuni ale statelor membre 
pentru adoptarea de politici fiscale 
orientate spre creștere și spre înlăturarea 
constrângerilor austerității în vederea 
combaterii sărăciei și promovării ocupării 
forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, potrivit Eurostat, în 
prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în 
sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce 
arată că impactul sărăciei asupra femeilor 
și bărbaților este diferit;

4. subliniază că, potrivit Eurostat, în 
prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în 
sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce 
arată că impactul sărăciei asupra femeilor 
și bărbaților este diferit; consideră că 
aceste cifre demonstrează amploarea 
numărului de femei afectate și trebuie să 
fie examinate împreună cu alți indicatori 
(cum ar fi vârsta, speranța de viață, 
inegalitățile în materie de venituri, 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați, tipul de gospodărie, transferurile 
sociale) pentru a înțelege întreaga lor 
semnificație și pentru a găsi modalități de 
a le aborda în fiecare dintre componentele 
lor;

Or. en

Amendamentul 40
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, potrivit Eurostat, în 
prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în 
sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce 
arată că impactul sărăciei asupra femeilor 
și bărbaților este diferit;

4. luând în considerare contextul 
actual provocat de coronavirus, va trebui 
să abordăm o situație nouă, radical 
diferită în ceea ce privește statisticile 
referitoare la provocări de tipul celor 
create de sărăcie și de inegalitățile 
salariale;

Or. es
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Amendamentul 41
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că prostituția este o 
formă gravă de violență și de exploatare 
care afectează majoritar femeile și copiii; 
invită statele membre să adopte măsuri 
specifice de combatere a cauzelor 
economice, sociale și culturale ale 
prostituției și de sprijin pentru persoanele 
prostituate, pentru a le permite 
reintegrarea în societate și în viața 
profesională;

Or. pt

Amendamentul 42
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

eliminat

Or. es

Amendamentul 43
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
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sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %; 
îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare măsuri specifice de combatere a 
riscului de sărăcie la femeile mai în 
vârstă, mărind pensiile și consolidând 
sprijinul social; consideră că este absolut 
necesar să se depășească inegalitățile de 
pensie, în paralel cu mărirea acestora și, 
pentru ca aceasta să devină realitate, să se 
mențină sistemele de securitate socială 
publice, universale și solidare, asigurând 
caracterul lor de redistribuire și o 
remunerare justă și demnă după o viață 
de muncă, garantând sustenabilitatea 
sistemelor publice de securitate socială 
prin crearea de locuri de muncă cu 
drepturi pentru lucrători și prin mărirea 
salariilor;

Or. pt

Amendamentul 44
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %; 
regretă că multe femei în vârstă sunt 
obligate să supraviețuiască cu pensii 
inadecvate, deoarece sistemele de pensii 
presupun că contribuțiile sunt făcute pe 
întreg parcursul unei vieți active și nu 
sunt suficient de flexibile pentru a 
compensa o carieră întreruptă, atipică sau 
cu fracțiune de normă; invită statele 
membre și Comisia Europeană să depună 
eforturi pentru a asigura stabilirea unui 
venit minim și să adopte o abordare a 



PE650.656v01-00 28/53 AM\1204404RO.docx

RO

politicii în materie de pensii care să țină 
seama de toate etapele vieții, cu ajutorul 
unor măsuri specifice pentru a garanta că 
pensiile acoperă lucrătorii atipici sau 
neconvenționali în același fel ca și pe alți 
lucrători;

Or. en

Amendamentul 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %, 
ceea ce reprezintă acumularea a diferite 
inegalități în viața profesională 
(intensitatea activității profesionale, 
durata muncii, diferența de remunerare 
între femei și bărbați, perioadele de 
absență de pe piața muncii), acesta fiind 
unul dintre factorii care stau la baza 
sărăciei mai mari cu care se confruntă 
femeile în general; subliniază, prin 
urmare, necesitatea sensibilizării cu 
privire la consecințele alegerilor femeilor 
pe piața muncii și importanța 
independenței economice a acestora 
pentru a preveni sărăcia și excluziunea 
socială;

Or. en

Amendamentul 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
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Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, în principal ca urmare a 
impactului 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; 
constată cu regret că decalajul de pensii 
între femei și bărbați este de aproximativ 
39 % , adică mai mult de dublul diferenței 
de remunerare dintre femei și bărbați, 
ceea ce denotă impactul progresiv al 
diferențelor de remunerare între femei și 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %; 
cere ca rolul indispensabil pe care îl au 
mamele în educația copiilor lor să fie 
revalorizat, în special în ceea ce privește 
nivelul pensiilor;

Or. fr

Amendamentul 48
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Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %, și 
subliniază că acest lucru este cauzat de 
pierderea salarială a femeilor încadrate în 
muncă care au copii, așa-numita 
„diferență de remunerare corelată cu 
maternitatea”;

Or. en

Amendamentul 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %; 
cere ca soții supraviețuitori să poată 
beneficia de pensie plătită anterior 
soțului/soției lor;

Or. fr

Amendamentul 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul
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5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor crește odată cu 
vârsta, diferența de pensii între femei și 
bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
sărăcia în rândul femeilor, la fel ca cea în 
rândul bărbaților, crește odată cu vârsta, 
diferența de pensii între femei și bărbați 
rămânând de aproximativ 39 %;

Or. it

Amendamentul 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că problema sărăciei 
persoanelor încadrate în muncă poate fi 
abordată la nivelul unora dintre cauzele și 
componentele sale fundamentale, cum ar 
fi educația, formarea, serviciile de 
îngrijire, care sunt determinante și 
trebuie, prin urmare, luate în considerare 
în procesul de elaborare a politicilor;

Or. en

Amendamentul 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța promovării 
emancipării femeilor prin intermediul 
educației, al formării, al învățării pe tot 
parcursul vieții, care sunt de o importanță 
vitală pentru combaterea stereotipurilor și 
a inegalităților persistente, precum și prin 
soluționarea problemei ratei de ocupare a 
forței de muncă în rândul femeilor și a 
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subreprezentării în anumite sectoare 
precum STIM și IA;

Or. en

Amendamentul 53
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe 
piața muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente, printre 
altele. reamintește că această 
responsabilitate este protejată și garantată 
de drepturile fundamentale prevăzute în 
Carta Națiunilor Unite și în Statutul 
Curții Internaționale de Justiție, în al 
cărui preambul se stabilește hotărârea de 
a „reafirma credința în drepturile 
fundamentale ale omului, în demnitatea și 
valoarea persoanei umane, în egalitatea 
în drepturi a bărbaților și a femeilor, 
precum și a națiunilor mari și mici” ca 
fiind unul dintre obiectivele fundamentale 
ale Națiunilor Unite; această protecție se 
extinde și la instituția familiei, în temeiul 
Declarației universale a drepturilor 
omului proclamate în 1948, care prevede, 
la articolul 16, alineatul (3), că „familia 
este elementul natural și fundamental al 
societății și are dreptul la protecție din 
partea societății și a statului”.

Or. es

Amendamentul 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
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Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de subevaluarea muncii 
efectuate în mod tipic de femei, de accesul 
inegal la proprietate, de întreruperile de 
carieră din cauza creșterii și îngrijirii 
copiilor, care afectează promovarea și 
acumularea drepturilor de pensie, de 
distribuirea inegală a responsabilităților 
de îngrijire neplătite a persoanelor bolnave 
și dependente și de efectuare a muncii 
casnice și de segregarea în educație și, 
ulterior, pe piața muncii, ceea ce înseamnă 
că femeile reprezintă cea mai mare 
proporție de lucrători cu salarii mici; 
subliniază nevoia de servicii de îngrijire a 
copiilor accesibile și la prețuri rezonabile; 
își reiterează apelul adresat statelor 
membre de a asigura punerea deplină în 
aplicare a Directivei privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată;

Or. en

Amendamentul 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la 
proprietate, de întreruperile de carieră din 
cauza creșterii și îngrijirii copiilor, de 

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de întreruperile de carieră din 
cauza creșterii și îngrijirii copiilor, de 
îngrijirea persoanelor bolnave și 
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îngrijirea persoanelor bolnave și 
dependente și de segregarea în educație și, 
ulterior, pe piața muncii, ceea ce înseamnă 
că femeile reprezintă cea mai mare 
proporție de lucrători cu salarii mici;

dependente și de segregarea în educație și, 
ulterior, pe piața muncii, ceea ce înseamnă 
că femeile reprezintă cea mai mare 
proporție de lucrători cu salarii mici, prin 
urmare, pentru a reduce inegalitățile 
persistente și feminizarea sărăciei, trebuie 
promovate acțiuni și politici în diverse 
domenii și etape, începând de la educație 
și formare, pentru a soluționa în mod 
sistematic problema segregării pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor, la fel ca cea în rândul 
bărbaților, este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
trebuie protejate prin promovarea unei 
reale culturi a meritocrației, care ține 
seama de valoarea și capacitățile 
oamenilor, cu mecanisme care stimulează 
antreprenoriatul și activitatea de 
producție, pentru depășirea inegalităților 
existente;

Or. it

Amendamentul 57
Annika Bruna, Virginie Joron
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, sub influența în creștere a legii 
islamice la nivel politic, social și societal, 
ceea ce înseamnă că femeile reprezintă cea 
mai mare proporție de lucrători cu salarii 
mici;

Or. fr

Amendamentul 58
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, inclusiv a 
celor cu dizabilități, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

Or. es

Amendamentul 59
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Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate 
și la locurile de muncă cu drepturi, de 
întreruperile de carieră din cauza creșterii 
și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

Or. pt

Amendamentul 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră din cauza 
creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea 
persoanelor bolnave și dependente și de 
segregarea în educație și, ulterior, pe piața 
muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la proprietate, 
de întreruperile de carieră necesare din 
cauza creșterii și îngrijirii copiilor, dar și 
de îngrijirea persoanelor bolnave și 
dependente și de segregarea în educație și, 
ulterior, pe piața muncii, ceea ce înseamnă 
că femeile reprezintă cea mai mare 
proporție de lucrători cu salarii mici;

Or. fr

Amendamentul 61
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Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de accesul inegal la 
proprietate, de întreruperile de carieră din 
cauza creșterii și îngrijirii copiilor, de 
îngrijirea persoanelor bolnave și 
dependente și de segregarea în educație și, 
ulterior, pe piața muncii, ceea ce înseamnă 
că femeile reprezintă cea mai mare 
proporție de lucrători cu salarii mici;

6. subliniază faptul că sărăcia în 
rândul femeilor este o problemă 
multidimensională care este influențată în 
mod direct de întreruperile de carieră din 
cauza creșterii și îngrijirii copiilor, de 
îngrijirea persoanelor bolnave și 
dependente, de disparități de gen și de mai 
marea speranță de viață a femeilor și de 
faptul că acestea ocupă posturii mai prost 
plătite, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de 
lucrători cu salarii mici;

Or. en

Amendamentul 62
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă statele membre să 
creeze condiții pentru a eradica și inversa 
cauzele structurale ale situațiilor de 
sărăcie și de excluziune socială, să 
promoveze accesul la diferite structuri 
sociale pentru copii, tineri, adulți, 
persoane în vârstă, persoane cu 
dizabilități, printre alte grupuri sociale, 
vizând crearea de soluții publice acolo 
unde acestea nu există, să pună la 
dispoziție condiții mai bune de locuit și de 
mobilitate și să intervină la diferitele 
niveluri unde se decide incluziunea 
socială, cum ar fi în contextele familiale, 
spațiile urbane, educație și promovarea 
sănătății, spațiile și perioadele de 
petrecere a timpului liber și accesul la 
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cultură, sport și informație și cunoaștere;

Or. pt

Amendamentul 63
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. Comisia este invitată să 
recunoască în mod explicit și durabil 
rolul esențial pe care l-a jucat această 
instituție a familiei, în toate statele 
membre, ca sprijin și garant principal al 
politicilor legislative adoptate ca urmare a 
izolării în timpul crizei grave de sănătate 
provocate de coronavirus și ca primă 
instituție afectată, care trebuie susținută 
și luată în considerare în politicile 
elaborate după criză;

Or. es

Amendamentul 64
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei Europene să 
introducă noi inițiative care să favorizeze 
crearea de locuri de muncă pentru femei, 
în special pentru femeile care se 
confruntă cu multiple forme de 
discriminare, nu doar pentru a reduce 
sărăcia, ci și pentru a promova calitatea 
locurilor de muncă și independența 
financiară a acestora, evitând o mai mare 
flexibilizare și precaritate a locurilor de 
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muncă;

Or. en

Amendamentul 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
asigure o participare și șanse egale pe 
piața muncii pentru bărbați și femei și să 
introducă inițiative pentru a promova 
accesul femeilor la finanțare, 
antreprenoriatul în rândul femeilor, 
reprezentarea femeilor în sectoare 
orientate spre viitor, cum ar fi STIM și 
independența financiară a femeilor;

Or. en

Amendamentul 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 și recesiunea 
economică rezultată vor afecta în mod 
disproporționat grupurile de femei 
dezavantajate, inclusiv, printre altele, 
mamele singure, femeile migrante și 
femeile cu venituri mici, precare și care 
lucrează cu fracțiune de normă și le vor 
expune riscului de sărăcie, șomaj, 
excluziune socială sau lipsă de adăpost;
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Or. en

Amendamentul 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că femeile sunt adesea 
cele care se află în prima linie în criza 
COVID-19, ceea ce va conduce la 
recunoașterea și aprecierea rolului 
hotărâtor al femeilor în toate segmentele 
societăților noastre;

Or. fr

Amendamentul 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. insistă asupra desfășurării unui 
dialog regulat cu femeile care se 
confruntă cu sărăcia și cu factorii de 
decizie prin intermediul forumurilor la 
nivel național, regional și european, 
pentru a monitoriza eficacitatea 
politicilor/serviciilor actuale și a sugera 
soluții;

Or. en

Amendamentul 69
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz



AM\1204404RO.docx 41/53 PE650.656v01-00

RO

Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită statele membre să combată 
segregarea de gen de pe piața muncii, 
investind în educația formală, informală 
și non-formală, precum și în învățarea pe 
tot parcursul vieții și în formarea 
profesională pentru femei și grupuri 
discriminate, pentru a garanta că acestea 
au acces la locuri de muncă de calitate și 
șanse, astfel încât să se recalifice și să își 
perfecționeze competențele în vederea 
schimbărilor care vor avea loc în viitor pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a disciplinelor STIM, a 
educației digitale, a inteligenței artificiale 
și a alfabetizării financiare, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a veghea ca mai multe femei 
să pătrundă în aceste sectoare și să 
contribuie la dezvoltarea lor;

Or. en

Amendamentul 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că 70 % din personalul 
din domeniul sănătății și al asistenței 
sociale precum medicii, asistentele 
medicale și personalul din sectorul 
asistenței medicale sunt femei; invită 
Comisia și statele membre să orienteze 
investițiile publice pentru a răspunde 
nevoilor femeilor care prestează servicii 
de sănătate, cum ar fi echipamente de 
protecție, inclusiv produsele sanitare, și să 
crească semnificativ salariile și să 
îmbunătățească simțitor condițiile de 
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muncă în sectoarele dominate de femei;

Or. en

Amendamentul 71
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să promoveze 
măsurile necesare pentru elaborarea de 
rapoarte sau grupuri de lucru care să 
evidențieze protejarea instituției familiei 
de către societate și statele membre, 
pentru a garanta dezvoltarea deplină și 
completă a acesteia;

Or. es

Amendamentul 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea de a asigura 
o finanțare adecvată pentru ONG-uri și 
accentuează nevoia ca acestea să aibă 
acces la fondurile UE pentru a putea oferi 
servicii inovatoare și eficace de combatere 
a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb
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Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. constată că comercianții, angajații 
și personalul care se ocupă de curățenie 
sunt în marea lor majoritate femei, cărora 
li se plătește adesea doar salariul minim, 
pandemia de COVID-19 expunându-le 
unui risc de sărăcie crescut; subliniază 
nevoia urgentă de a extinde drepturile la 
concedii plătite, muncă la distanță, muncă 
pe termen scurt și de îmbunătățire a 
protecției sociale a femeilor cu locuri de 
muncă precare sau care și-au pierdut deja 
locurile de muncă, și de a crea plase 
socio-economice de siguranță pentru 
femeile cu locuri de muncă sau contracte 
precare;

Or. en

Amendamentul 74
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să includă 
conceptul de familie ca entitate socială 
care aduce cele mai mari beneficii 
societății pentru a reduce inegalitățile și 
în special ca sprijin vital atunci când 
lucrătorii sunt confruntați cu situații de 
sărăcie;

Or. es

Amendamentul 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń
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Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază necesitatea de a asigura 
accesul la servicii gratuite de îngrijire a 
copiilor pentru toate tipurile de părinți și 
de configurații familiale cu membri care 
prestează servicii esențiale, precum și 
creșterea sprijinului pentru familiile 
vulnerabile, inclusiv pentru cei care 
îngrijesc membri de familie cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 76
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. invită Comisia să acționeze la nivel 
european în sensul extinderii sprijinului 
acordat întreprinderilor mici și mijlocii 
conduse de femei în timpul crizei și după 
terminarea ei;

Or. en

Amendamentul 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. insistă asupra desfășurării unui 
dialog regulat cu femeile care se 
confruntă cu sărăcia și cu factorii de 
decizie prin intermediul forumurilor la 
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nivel național, regional și european, 
pentru a monitoriza eficacitatea 
politicilor/serviciilor actuale și a sugera 
soluții;

Or. en

Amendamentul 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. subliniază necesitatea de a asigura 
o finanțare adecvată pentru ONG-uri și 
accentuează nevoia ca acestea să aibă 
acces la fondurile UE pentru a putea oferi 
servicii inovatoare și eficace de combatere 
a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 79
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați, mai concret, să prezinte înainte de 
2021 o propunere privind măsuri 
obligatorii de asigurare a transparenței 
salariale, așa cum se prevede în strategia 
privind egalitatea de gen 2020-2025; 
invită Comisia să prezinte în timp util o 
revizuire a Directivei 2006/54/CE pentru a 
întări dispozițiile de combatere a 
discriminării persistente a femeilor pe 
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piața muncii și pentru a include 
interzicerea oricărei discriminări bazate 
pe orientarea sexuală, pe identitatea de 
gen sau pe reatribuirea de gen;

Or. en

Amendamentul 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați, promovând principiul 
remunerației egale pentru muncă egală 
pentru bărbați și femei și salută 
angajamentul său de a acționa în cadrul 
recent anunțatei strategii pentru 
egalitatea de gen, așteaptă propunerea 
unui cadru obligatoriu de transparență în 
materie de remunerare, ținând seama în 
mod adecvat de impactul pandemiei de 
COVID-19, precum și de alte măsuri de 
soluționare a problemei participării 
femeilor la piața muncii și de promovare a 
egalității de șanse;

Or. en

Amendamentul 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 7. salută Comunicarea Comisiei 
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curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

intitulată „O Uniune a egalității: strategia 
privind egalitatea de gen 2020-2025”, în 
special angajamentul său de a revizui, 
printre altele, obiectivele de la Barcelona 
pentru a asigura o mai mare convergență 
ascendentă între statele membre în 
materie de educație și îngrijire a copiilor 
preșcolari, de a crea Garanția europeană 
pentru copii, de a adopta legislație în 
domeniul transparenței remunerării și de 
a explora posibilitatea creditelor de pensie 
în cazul întreruperilor de carieră pentru a 
oferi îngrijire, toate acestea contribuind la 
combaterea sărăciei specifice femeilor;

Or. en

Amendamentul 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să sprijine statele 
membre în acțiunile lor de remediere a 
inegalităților prezente în sectorul muncii 
și al retribuției și să promoveze accesul la 
muncă, stabilitatea economică pentru 
bărbați și femei, în scopul sprijinirii 
gospodăriilor și natalității, și din 
perspectiva situației actuale de criză 
sanitară provocată de pandemia de Covid-
19;

Or. it

Amendamentul 83
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați, cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității, a 
competențelor statelor membre în ceea ce 
privește piața muncii și a autonomiei 
partenerilor de pe piața muncii din toate 
statele membre;

Or. sv

Amendamentul 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați, fără a uita că subsidiaritatea cere 
ca politicile sociale să depindă de statele 
membre, care se bucură de suveranitate în 
acest sens;

Or. fr

Amendamentul 85
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să garanteze 
respectarea Directivei 2006/54/CE pentru 
a asigura egalitatea deplină între femei și 
bărbați în practică, în viața profesională a 
acestora;
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Or. es

Amendamentul 86
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați, luând în considerare o abordare 
intersecțională a drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați.

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 
bărbați pentru muncă și competențe egale;

Or. fr

Amendamentul 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare între femei și 

7. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând propuneri pentru a elimina 
diferențele de remunerare și de pensie între 
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bărbați. femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 89
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia Europeană să 
prezinte cât mai curând posibil o strategie 
europeană post-2020 ambițioasă pentru 
persoanele cu handicap, care să includă 
propuneri de asigurare a conștientizării 
drepturilor juridice, inclusiv a drepturilor 
la muncă și la angajare a persoanelor cu 
handicap și măsuri de încurajare a 
integrării acestora pe piața muncii și de 
promovarea egalității de șanse, acordând 
o atenție deosebită situației cu care se 
confruntă femeile cu handicap și 
modalităților de combatere a formelor de 
discriminare multiplă;

Or. en

Amendamentul 90
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să promoveze 
crearea de plase de siguranță adecvate 
pentru a preveni excluziunea socială și 
abandonul, pentru a permite femeilor 
aflate în circumstanțe economice 
defavorabile să își mențină mijloacele de 
subzistență și veniturile în perioade de 
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criză;

Or. es

Amendamentul 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să combată efectiv inegalitățile 
cu care se confruntă femeile, acționând 
asupra principalelor componente ale 
acestora precum obstacolele pe piața 
muncii și accesul la servicii accesibile și 
de calitate, cum ar fi îngrijirea copiilor și 
serviciile de îngrijire pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 92
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. Pandemia cu care ne confruntăm 
ne-a permis să aplicăm cu succes noi 
modalități de lucru, precum telemunca, 
programul de lucru flexibil sau ședințele 
virtuale. Aceste circumstanțe 
demonstrează că pot exista soluții care 
permit o mai bună reconciliere a vieții 
profesionale și familiale. Progresele 
tehnologice ne pun la dispoziție mijloace 
de comunicare alternative, care necesită 
mai puține deplasări, permițând 
oamenilor să locuiască mai departe de 
orașele mari, ceea ce oferă posibilitatea de 
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a readuce la viață zonele depopulate care 
oferă o mai bună calitate a vieții la costuri 
mai mici. Aceste progrese trebuie 
consolidate, încurajând companiile să 
mențină astfel de inițiative, în măsura 
posibilului, oferind sprijin economic 
pentru investițiile în actualizarea 
infrastructurii, asigurând acces egal la 
resursele tehnologice pe întreg teritoriul 
UE, pentru a realiza condiții echitabile 
pentru oportunitățile pe care le-ar putea 
genera aceste noi moduri de creare de 
locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia și statele membre 
asigure punerea în aplicare a legislației 
UE privind egalitatea de gen, cu un 
impact direct asupra participării femeilor 
pe piața forței de muncă, cum ar fi 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și să 
monitorizeze riguros progresele realizate;

Or. en

Amendamentul 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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7c. invită Comisia și statele membre să 
examineze problema sărăciei în rândul 
femeilor încadrate în muncă, sub toate 
formele și ținând seama de toate cauzele 
sale, și să ia măsuri în mod sistematic în 
privința ei;

Or. en

Amendamentul 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. solicită să se adopte o strategie 
europeană pentru îngrijitori, ținându-se 
cont de consecințele sociale asociate cu 
schimbarea sau pierderea locului de 
muncă, în special în cazul persoanelor 
care au responsabilități de îngrijire, care 
sunt, într-un număr disproporționat, 
femei;

Or. en


