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Amendamentul 1
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) și articolele 6 și 
8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

— având în vedere articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) și articolele 6, 
8, 10, 83, 153 și 157 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 23 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

— având în vedere articolele 21 și 23 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 
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ale acesteia, în special obiectivul 5, 
precum și obiectivele și indicatorii 
aferenți,

Or. en

Amendamentul 4
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere propunerea 
Comisiei din 14 martie 2012 de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind consolidarea echilibrului de gen 
în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă și măsuri 
conexe (Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație) 
(COM(2012)0614),

eliminat

Or. pl

Amendamentul 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
13 februarie 2020 referitoare la 
prioritățile UE pentru cea de a 64-a 
sesiune a Comisiei ONU pentru statutul 
femeilor,

Or. en
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Amendamentul 6
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
30 ianuarie 2020 referitoare la diferența 
de remunerare între femei și bărbați,

Or. en

Amendamentul 7
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
13 februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE10,

eliminat

_________________
10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Amendamentul 8
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 13 
februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE10,

— (Nu privește versiunea în limba 
română.)10,
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_________________ _________________
10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111. 10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111. 

Rezoluția Parlamentului European 
menționată mai sus se referă la sănătatea 
sexuală și a reproducerii și drepturile 
aferente care, conform Platformei de la 
Beijing, sunt reglementate și definite la 
nivelul statelor membre, astfel cum 
confirmă chiar Tratatele UE.

Or. pl

Amendamentul 9
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
17 aprilie 2018 referitoare la egalitatea de 
gen în sectorul mass-mediei din UE,

Or. en

Amendamentul 10
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
30 ianuarie 2020 referitoare la diferența 
de remunerare între femei și bărbați,

Or. en
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Amendamentul 11
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
13 februarie 2020 referitoare la 
prioritățile UE pentru cea de a 64-a 
sesiune a Comisiei ONU pentru statutul 
femeilor,

Or. en

Amendamentul 12
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
17 aprilie 2018 referitoare la egalitatea de 
gen în sectorul mass-mediei din UE,

Or. en

Amendamentul 13
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
10 decembrie 2013 referitoare la 
sănătatea sexuală și a reproducerii și 
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drepturile aferente1a,
1a P7_TA(2013)0548.

Or. pl

Amendamentul 14
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
26 februarie 2014 referitoare la 
exploatarea sexuală și prostituția - 
impactul acestora asupra egalității de gen,

Or. en

Amendamentul 15
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
26 februarie 2014 referitoare la 
exploatarea sexuală și prostituția - 
impactul acestora asupra egalității de gen,

Or. en

Amendamentul 16
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
17 decembrie 2015 referitoare la factorii 
externi care reprezintă obstacole în calea 
antreprenoriatului femeilor europene,

Or. en

Amendamentul 17
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 21 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
8 martie 2017 referitoare la femei și rolul 
lor în zonele rurale,

Or. en

Amendamentul 18
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 21 c (nouă)

Propunere de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
24 octombrie 2018 referitoare la serviciile 
de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea 
egalității de gen,

Or. en
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Amendamentul 19
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
15 aprilie 2020 referitoare la acțiunea 
coordonată a UE pentru combaterea 
pandemiei de COVID-19 și a 
consecințelor sale,

Or. en

Amendamentul 20
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pilonul european al 
drepturilor sociale, în special principiile 2 
și 9 ale acestuia,

— având în vedere Pilonul european al 
drepturilor sociale, în special principiile 1, 
2, 3, 6, 9, 11, 12 și 15 ale acestuia,

Or. en

Amendamentul 21
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pilonul european al — având în vedere Pilonul european al 
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drepturilor sociale, în special principiile 2 
și 9 ale acestuia,

drepturilor sociale, în special principiile 2, 
3, 9 și 15 ale acestuia,

Or. en

Amendamentul 22
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune, 
precum și declarațiile adoptate în cadrul 
summiturilor ONU Beijing +5, Beijing 
+10, Beijing +15 și Beijing +20,

eliminat

Or. pl

Amendamentul 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune, 
precum și declarațiile adoptate în cadrul 
summiturilor ONU Beijing +5, Beijing 
+10, Beijing +15 și Beijing +20,

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune,

Or. pl

Amendamentul 24
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune, 
precum și declarațiile adoptate în cadrul 
summiturilor ONU Beijing +5, Beijing 
+10, Beijing +15 și Beijing +20,

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune, 
precum și rezultatele conferințelor de 
revizuire ale acesteia,

Or. en

Amendamentul 25
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune, 
precum și declarațiile adoptate în cadrul 
summiturilor ONU Beijing +5, Beijing 
+10, Beijing +15 și Beijing +20,

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma pentru acțiune, 
precum și rezultatele conferințelor de 
revizuire a acesteia,

Or. en

Amendamentul 26
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Conferința 
Internațională pentru Populație și 
Dezvoltare (CIPD), Programul său de 
acțiune, precum și rezultatele 
conferințelor de revizuire a acestuia,

Or. en
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Amendamentul 27
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 25 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale acesteia,

Or. en

Amendamentul 28
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Referirea 25 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Acordul de la 
Paris din 2016 adoptat în temeiul 
Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice și 
Programul de lucru consolidat de la Lima 
privind genul și Planul său de acțiune 
pentru egalitatea de gen din 
decembrie 2019,

Or. en

Amendamentul 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Referirea 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 

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

egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152), care trebuie 
interpretată ținând seama de competențele 
naționale și de circumstanțele specifice 
ale fiecărui stat membru,

Or. pl

Amendamentul 30
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European din 7 mai 
2020, intitulat „Provocările demografice 
din UE în contextul inegalităților 
economice și de dezvoltare”,

Or. pl

Amendamentul 31
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta europeană 
pentru egalitatea dintre bărbați și femei la 
nivel local,

Or. en

Amendamentul 32
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
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Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul la egalitatea de 
tratament este un drept fundamental 
definitoriu recunoscut în tratatele Uniunii 
Europene și în Carta drepturilor 
fundamentale;

A. întrucât dreptul la egalitatea de 
tratament este un drept fundamental 
definitoriu recunoscut în tratatele Uniunii 
Europene și în Carta drepturilor 
fundamentale și esențial pentru 
dezvoltarea sa ulterioară;

Or. en

Amendamentul 33
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. ținând seama de faptul că 
diferența de remunerare reflectă o mai 
mare exploatare și discriminare a 
femeilor pe piața forței de muncă și că 
această discriminare între femei și bărbați 
este promovată în mod deliberat în efortul 
de a facilita și a intensifica politicile 
destinate să impună salarii mici și să 
liberalizeze piața muncii; întrucât, printre 
cauzele profunde ale discriminării 
salariale între bărbați și femei se numără 
liberalizarea pieței muncii și 
devalorizarea muncii, dar și lipsa unor 
măsuri care să permită un echilibru 
adecvat între viața profesională, de 
familie și privată a femeilor, ca urmare a 
creșterii condițiilor de muncă precare 
care conduc la perioade de muncă mai 
scurte pe parcursul vieții și impun 
femeilor situații de muncă mai precare, 
cum ar fi munca cu fracțiune de normă 
sau munca temporară și salariile mai 
mici;
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Or. pt

Amendamentul 34
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât articolul 16 alineatele (1) 
și (3) din Declarația universală a 
drepturilor omului reafirmă, pe de o 
parte, drepturile egale pentru bărbați și 
femei la contractarea căsătoriei, în 
decursul căsătoriei și la desfacerea ei și, 
pe de altă parte, rolul familiei, care 
constituie „elementul [...] fundamental al 
societății și are dreptul la ocrotire din 
partea societății și a statului”;

Or. es

Amendamentul 35
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât dezvoltarea politicilor 
privind egalitatea de gen ar trebui să se 
bazeze pe accesul la egalitatea de șanse 
între femei și bărbați, sprijinind, în 
același timp, femeile în concilierea vieții 
lor de familie cu viața profesională;

Or. pl

Amendamentul 36
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
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Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât în clasamentul privind 
indicele egalității de gen al UE pentru 
2019, statele membre au obținut, în medie, 
67,4 din 100 de puncte, rezultat care s-a 
îmbunătățit cu doar 5,4 puncte față de cel 
din 2005;

Or. en

Amendamentul 37
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât acțiunile de promovare a 
egalității între femei și bărbați trebuie să 
țină seama de diferențele dintre femei și 
bărbați, iar egalitatea în sine constă în 
accesul la egalitatea de șanse;

Or. pl

Amendamentul 38
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează inegalitățile 
și întrucât depășirea acestor structuri și 

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează inegalitățile 
și întrucât depășirea acestor structuri și 
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stereotipuri va contribui la progresul 
egalității de gen; întrucât este necesară o 
mișcare puternică pentru drepturile 
femeilor, în scopul de a promova valorile 
democratice, drepturile fundamentale și, în 
special, drepturile femeilor, și întrucât 
amenințările la adresa drepturilor femeilor 
reprezintă o amenințare la adresa 
democrației;

stereotipuri va contribui la progresul 
egalității de gen; întrucât femeile se 
confruntă cu inegalități și cu discriminare 
intersecționale, inclusiv cu cele legate de 
rasă, origine etnică sau socială, orientare 
sexuală, identități de gen și exprimare de 
gen, religie sau convingeri și statut de 
rezidență; întrucât promovarea egalității 
de gen și investițiile în femei și fete sunt în 
beneficiul întregii societăți, dar reprezintă 
totodată și un obiectiv în sine; întrucât este 
necesară o mișcare puternică pentru 
drepturile femeilor, în scopul de a promova 
valorile democratice, drepturile 
fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la adresa 
drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

Or. en

Amendamentul 39
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează 
inegalitățile și întrucât depășirea acestor 
structuri și stereotipuri va contribui la 
progresul egalității de gen; întrucât este 
necesară o mișcare puternică pentru 
drepturile femeilor, în scopul de a 
promova valorile democratice, drepturile 
fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la 
adresa drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

B. întrucât structurile și stereotipurile 
bazate pe egalitatea între femei și bărbați, 
pe libertate și pe binele comun vor 
promova drepturile femeilor, pentru a 
apăra drepturile fundamentale și valorile 
democratice;

Or. es

Amendamentul 40
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Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează 
inegalitățile și întrucât depășirea acestor 
structuri și stereotipuri va contribui la 
progresul egalității de gen; întrucât este 
necesară o mișcare puternică pentru 
drepturile femeilor, în scopul de a promova 
valorile democratice, drepturile 
fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la adresa 
drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

B. întrucât este necesară o mișcare 
puternică pentru drepturile femeilor, în 
scopul de a promova valorile democratice, 
drepturile fundamentale și, în special, 
drepturile femeilor, și întrucât amenințările 
la adresa drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

Or. it

Amendamentul 41
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează 
inegalitățile și întrucât depășirea acestor 
structuri și stereotipuri va contribui la 
progresul egalității de gen; întrucât este 
necesară o mișcare puternică pentru 
drepturile femeilor, în scopul de a 
promova valorile democratice, drepturile 
fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la 
adresa drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

B. întrucât stereotipurile dăunătoare 
perpetuează inegalitatea între femei și 
bărbați; întrucât o societate democratică 
ar trebui să protejeze drepturile omului, 
inclusiv drepturile femeilor, și să le 
permită atât femeilor, cât și bărbaților să 
își urmărească ambițiile profesionale și 
familiale;

Or. pl
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Amendamentul 42
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează inegalitățile 
și întrucât depășirea acestor structuri și 
stereotipuri va contribui la progresul 
egalității de gen; întrucât este necesară o 
mișcare puternică pentru drepturile 
femeilor, în scopul de a promova valorile 
democratice, drepturile fundamentale și, în 
special, drepturile femeilor, și întrucât 
amenințările la adresa drepturilor femeilor 
reprezintă o amenințare la adresa 
democrației;

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume, precum și aplicarea 
într-o măsură din ce în ce mai mare a 
legii islamice în numeroase țări și 
segmente ale societății perpetuează 
inegalitățile și întrucât depășirea acestor 
structuri și stereotipuri va contribui la 
progresul egalității de gen; întrucât este 
necesară o mișcare puternică pentru 
drepturile femeilor, în scopul de a promova 
valorile democratice, drepturile 
fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la adresa 
drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

Or. fr

Amendamentul 43
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează inegalitățile 
și întrucât depășirea acestor structuri și 
stereotipuri va contribui la progresul 
egalității de gen; întrucât este necesară o 
mișcare puternică pentru drepturile 
femeilor, în scopul de a promova valorile 
democratice, drepturile fundamentale și, în 
special, drepturile femeilor, și întrucât 
amenințările la adresa drepturilor femeilor 
reprezintă o amenințare la adresa 

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează inegalitățile 
și întrucât depășirea acestor structuri și 
stereotipuri va contribui la progresul 
egalității de gen; întrucât este important 
să se examineze persistența și cauzele 
profunde ale fenomenului „leaky 
pipeline” („conductă spartă”); întrucât 
este necesară o mișcare puternică pentru 
drepturile femeilor, în scopul de a promova 
valorile democratice, drepturile 
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democrației; fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la adresa 
drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

Or. en

Amendamentul 44
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât structurile și stereotipurile 
din întreaga lume perpetuează inegalitățile 
și întrucât depășirea acestor structuri și 
stereotipuri va contribui la progresul 
egalității de gen; întrucât este necesară o 
mișcare puternică pentru drepturile 
femeilor, în scopul de a promova valorile 
democratice, drepturile fundamentale și, în 
special, drepturile femeilor, și întrucât 
amenințările la adresa drepturilor femeilor 
reprezintă o amenințare la adresa 
democrației;

B. întrucât structurile și stereotipurile 
de gen dăunătoare din întreaga lume 
perpetuează inegalitățile și întrucât 
eliminarea acestor structuri și stereotipuri 
va contribui la progresul egalității de gen; 
întrucât este necesară o mișcare puternică 
pentru drepturile femeilor, în scopul de a 
promova valorile democratice, drepturile 
fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la adresa 
drepturilor femeilor reprezintă o 
amenințare la adresa democrației;

Or. en

Amendamentul 45
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât femeile se confruntă cu 
inegalități și cu discriminare 
intersecționale, inclusiv legate de rasă, 
origine etnică sau socială, orientare 
sexuală, identități de gen și exprimare de 
gen, religie sau convingeri și statut de 
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rezidență sau handicap și întrucât 
eforturile trebuie să vizeze toate formele 
de discriminare pentru a realiza egalitatea 
de gen pentru toate femeile; întrucât 
politicile UE nu au aplicat până acum o 
abordare intersecțională și au pus 
accentul numai pe dimensiunea 
individuală a discriminării, care îi 
minimizează dimensiunea instituțională, 
structurală și istorică; întrucât aplicarea 
unei analize intersecționale nu numai că 
ne permite să înțelegem barierele 
structurale, ci și oferă dovezile necesare 
pentru a crea valori de referință și a 
stabili calea către politici strategice și 
eficace împotriva discriminării sistemice, 
excluziunii și inegalităților sociale;

Or. en

Amendamentul 46
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, pe termen lung, politicile 
neoliberale ale UE contribuie la 
inegalitatea între femei și bărbați, 
conducând la creșterea șomajului, 
liberalizarea pieței muncii, creșterea 
precarității locului de muncă și salarii 
mici, care afectează în special femeile, în 
timp ce reducerile la nivelul serviciilor 
publice, în special în domeniul sănătății și 
al educației, exacerbează în continuare 
multiplele forme de discriminare și de 
inegalitate cu care se confruntă femeile;

Or. pt

Amendamentul 47
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
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Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât discriminarea pe criterii 
de gen este combinată adesea cu 
discriminarea pe criterii de identitate, 
cum ar fi rasa sau originea etnică, religia 
sau convingerile, handicapul, vârsta, 
orientarea sexuală, clasa socială și/sau 
statutul de migrant, declanșând 
discriminări duble și multiple; întrucât 
este esențială o perspectivă intersecțională 
orizontală în orice politică în materie de 
egalitate de gen pentru a recunoaște și a 
aborda aceste multiple amenințări în 
materie de discriminare;

Or. en

Amendamentul 48
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; 
întrucât aceste eforturi au încetinit însă în 
ultimii ani, în timp ce mișcările care se 
opun politicilor în materie de egalitate de 
gen și drepturilor femeilor au prosperat; 
întrucât aceste mișcări încearcă să 
influențeze politica la nivel național și 
european;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 49
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Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european;

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat, 
încercând să restabilească statutul de 
normă al rolurilor tradiționale de gen, 
punând la îndoială statu-quo-ul și 
blocând noile progrese; întrucât aceste 
mișcări se opun politicilor în materie de 
egalitate de gen, diversității familiei, 
căsătoriei între persoane de același sex, 
sănătății sexuale și reproductive și 
drepturilor aferente, precum și integrării 
perspectivei de gen și încearcă să 
influențeze elaborarea politicilor la nivel 
național și european și întrucât 
amenințările la adresa drepturilor 
femeilor înseamnă întotdeauna 
amenințări la adresa democrației și a 
progreselor sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 50
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; 
întrucât aceste eforturi au încetinit însă în 

C. întrucât politicile UE au exacerbat 
inegalitățile dintre femei și bărbați, în 
timp ce mișcările care se opun politicilor în 
materie de egalitate de gen și drepturilor 
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ultimii ani, în timp ce mișcările care se 
opun politicilor în materie de egalitate de 
gen și drepturilor femeilor au prosperat; 
întrucât aceste mișcări încearcă să 
influențeze politica la nivel național și 
european;

femeilor au prosperat, totodată;

Or. pt

Amendamentul 51
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european;

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a asigurat progrese esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european cu 
scopul de a bloca continuarea progreselor 
în direcția realizării egalității de gen și de 
a restrânge în mod îngrijorător drepturile 
fundamentale deja stabilite;

Or. en

Amendamentul 52
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
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aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european;

mișcările care promovează victimizarea 
femeii au prosperat și, fie s-au îndepărtat 
de obiectivele lor nobile, fie au fost create 
în mod expres pentru a fi incluse printre 
mecanismele utilizate de unele partide 
doar pentru a atrage voturi și subvenții, 
împărțind societatea și subminând 
echilibrul de unitate între bărbați și femei;

Or. es

Amendamentul 53
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european;

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; 
întrucât, în ultimii ani, mișcările în 
favoarea politicilor în materie de egalitate 
de gen și a drepturilor femeilor au 
prosperat; întrucât, în pofida acestor legi, 
continuă să apară multe fenomene 
dăunătoare și încălcări ale drepturilor 
femeilor, cum ar fi violența, căsătoriile 
forțate, crimele de onoare, mutilarea 
genitală etc.;

Or. pl

Amendamentul 54
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 

C. întrucât UE a adoptat legislație 
importantă și a dat imbolduri esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen; întrucât 
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aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care se opun 
politicilor în materie de egalitate de gen și 
drepturilor femeilor au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european;

aceste eforturi au încetinit însă în ultimii 
ani, în timp ce mișcările care au o 
perspectivă diferită asupra conceptului de 
egalitate de gen au prosperat; întrucât 
aceste mișcări încearcă să influențeze 
politica la nivel național și european;

Or. pl

Amendamentul 55
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, având în vedere 
moștenirea spirituală și gradul de 
civilizație al țărilor europene, acestea 
trebuie să apere egalitatea de gen și să 
păstreze în același timp diferențele dintre 
femei și bărbați și originalitatea lor, ceea 
ce constituie un fundament esențial 
pentru dezvoltarea personală; întrucât, în 
acest sens, trebuie respinse și combătute 
toate așa-numitele teorii ale genului, 
precum și orice dorință de a conferi un 
caracter nedeterminat genului 
persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 56
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în UE, una din trei femei 
cu vârsta de 15 ani sau mai mult a fost 
victima unei forme de violență fizică 
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și/sau sexuală1a, una din două femei a 
fost victima hărțuirii sexuale și una din 10 
femei a fost victima hărțuirii online;
_________________
1a Sondajul FRA din 2014, cel mai 
cuprinzător la nivelul UE în acest 
domeniu, pe baza datelor din 28 de state 
membre.

Or. en

Amendamentul 57
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul 
dintre cele mai mari obstacole în calea 
instaurării egalității de gen; întrucât o 
viața lipsită de violență este o condiție 
prealabilă pentru egalitate; întrucât 
campaniile de dezinformare pe tema 
egalității de gen se concentrează, de 
asemenea, pe violența împotriva femeilor, 
astfel cum s-a întâmplat în legătură cu 
Convenția de la Istanbul;

D. întrucât prostituția este o formă 
gravă de violență și exploatare care 
afectează în principal femeile și copiii;  
întrucât cauzele profunde ale prostituției 
nu pot fi separate de realitatea socio-
economică, în special de șomaj, 
necesitățile financiare și sărăcie; întrucât 
statele membre trebuie să sporească 
finanțarea în ceea ce privește sprijinul 
social și accesul la serviciile publice 
destinate victimelor traficului sau 
exploatării sexuale, cu sprijin psihologic 
și social din partea unor profesioniști 
specializați, și trebuie să introducă politici 
sociale și economice menite să ajute 
femeile și fetele vulnerabile să renunțe la 
prostituție, inclusiv prin asigurarea unor 
locuri de muncă care conduc efectiv la 
incluziunea lor socială;

Or. pt

Amendamentul 58
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
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Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viața lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 
concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viață lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât violența pe criterii de 
gen în domeniul medical, cum ar fi, de 
exemplu, violența obstetrică și 
ginecologică, sunt forme de violență care 
au fost descoperite doar în ultimii ani și 
întrucât violența împotriva femeilor în 
vârstă rămâne în continuare 
nerecunoscută în mare măsură; întrucât 
campaniile de dezinformare pe tema 
egalității de gen se concentrează, de 
asemenea, pe violența împotriva femeilor, 
astfel cum s-a întâmplat în legătură cu 
Convenția de la Istanbul, conducând la 
opoziție publică și la decizii politice 
dăunătoare în unele state membre;

Or. en

Amendamentul 59
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viața lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității între femei și bărbați; întrucât o 
viață lipsită de violență este o condiție 
prealabilă pentru egalitate;
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concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

Or. pl

Amendamentul 60
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul 
dintre cele mai mari obstacole în calea 
instaurării egalității de gen; întrucât o 
viața lipsită de violență este o condiție 
prealabilă pentru egalitate; întrucât 
campaniile de dezinformare pe tema 
egalității de gen se concentrează, de 
asemenea, pe violența împotriva femeilor, 
astfel cum s-a întâmplat în legătură cu 
Convenția de la Istanbul;

D. întrucât violența împotriva femeilor 
și, prin urmare, împotriva oricărei 
persoane, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și cel mai 
mare obstacol în calea asigurării 
echilibrului între viața, demnitatea, 
egalitatea și libertatea persoanelor;

Or. es

Amendamentul 61
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viața lipsită de 

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale (fizică, 
sexuală, psihologică sau cibernetică), este 
o încălcare a drepturilor omului și unul 
dintre cele mai mari obstacole în calea 
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violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 
concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

instaurării egalității de gen; întrucât o viață 
lipsită de violență este o condiție prealabilă 
pentru egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 
concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

Or. en

Amendamentul 62
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viața lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 
concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viață lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pentru subminarea 
mișcărilor pentru egalitatea de gen 
blochează, de asemenea, progresele 
înregistrate în direcția eliminării violenței 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

Or. en

Amendamentul 63
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viața lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 
concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor, astfel cum s-a 
întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

D. întrucât violența împotriva 
femeilor, sub toate formele sale, este o 
încălcare a drepturilor omului și unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea instaurării 
egalității de gen; întrucât o viață lipsită de 
violență este o condiție prealabilă pentru 
egalitate; întrucât campaniile de 
dezinformare pe tema egalității de gen se 
concentrează, de asemenea, pe violența 
împotriva femeilor;

Or. fr

Amendamentul 64
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât traficul de persoane 
reprezintă una dintre cele mai flagrante 
încălcări ale drepturilor fundamentale și 
ale demnității umane, deoarece femeile și 
fetele reprezintă 80 % dintre victimele 
înregistrate ale traficului și 95 % dintre 
victimele înregistrate ale traficului în 
scopul exploatării sexuale, care are 
legătură directă cu cererea de femei și fete 
din industria prostituției;

Or. en

Amendamentul 65
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Da. întrucât sărăcia și excluziunea 
socială au cauze structurale care trebuie 
eradicate și inversate, în special, prin 
intermediul unor politici privind ocuparea 
forței de muncă, locuințele, mobilitatea și 
accesul la serviciile publice;

Or. pt

Amendamentul 66
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât traficul de persoane 
reprezintă o parte tot mai mare a 
criminalității organizate și o încălcare a 
drepturilor omului și vizează în principal 
femeile și copiii, în special în scopul 
exploatării sexuale;

Or. en

Amendamentul 67
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât egalitatea între bărbați și 
femei poate fi realizată numai prin 
garantarea egalității acestora în fața legii, 
precum și prin egalitatea de șanse în ceea 
ce privește accesul la educație, formare și 
încadrare în muncă;

Or. es
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Amendamentul 68
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât fiecare stat membru are 
dreptul de a lua o decizie suverană cu 
privire la ratificarea Convenției de la 
Istanbul;

Or. pl

Amendamentul 69
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât încălcările privind 
sănătatea sexuală și reproductivă a 
femeilor, precum și drepturile aferente ale 
acestora, inclusiv negarea accesului lor la 
avortul legal și în condiții de siguranță, 
reprezintă o formă de violență împotriva 
femeilor;

Or. pt

Amendamentul 70
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât traficul de persoane, în 
special de femei și copii, pentru 
exploatare sexuală, reprezintă o formă de 
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sclavie și este incompatibil cu demnitatea 
umană; întrucât, ca urmare a creșterii 
criminalității organizate și a 
profitabilității , traficul de persoane este 
în creștere în întreaga lume; întrucât 
piața prostituției alimentează traficul de 
femei și copii și agravează violența 
împotriva acestora;

Or. pt

Amendamentul 71
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât încălcările privind 
sănătatea sexuală și reproductivă a 
femeilor, precum și drepturile aferente ale 
femeilor, inclusiv negarea accesului la 
servicii de inducere a avortului, reprezintă 
o formă de violență împotriva femeilor;

Or. pt

Amendamentul 72
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de 
gen și stereotipurile influențează în 
continuare repartizarea sarcinilor între 
femei și bărbați acasă, în educație, la 
locul de muncă și în societate; întrucât 
serviciile de îngrijire neremunerate, 
prestate majoritar de către femei, 
contribuie la diferența de remunerare 
între femei și bărbați și la disparitatea de 

eliminat
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gen în ceea ce privește pensiile; întrucât 
măsurile de asigurare a echilibrului între 
viața profesională și cea privată, cum ar fi 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, reprezintă 
primi pași importanți, dar trebuie să fie 
completate de măsuri suplimentare, 
pentru a implica mai mulți bărbați în 
munca neremunerată și a promova 
modelul „câștiguri egale - sarcini de 
îngrijire egale”;

Or. fr

Amendamentul 73
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - sarcini 
de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - sarcini 
de îngrijire egale”; întrucât structurile 
tradiționale, serviciile de îngrijire 
neremunerate și contrastimulentele din 
sistemele de impozitare naționale 
contribuie la plasarea sau menținerea 
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femeilor în poziția de sursă secundară de 
venituri familiale, ceea ce are consecințe 
negative pentru femei și pentru 
independența lor economică, precum și 
pentru societate în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 74
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - 
sarcini de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile;

Or. en

Amendamentul 75
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - 
sarcini de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile;

Or. en

Amendamentul 76
Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate și activitățile casnice sunt 
prestate majoritar de către femei, ceea ce 
conduce la disparități în materie de 
ocupare a forței de muncă și avansare în 
carieră și contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile;
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suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - 
sarcini de îngrijire egale”;

Or. en

Amendamentul 77
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - sarcini 
de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie, în primul rând, să fie 
transpuse în sistemele naționale ale 
statelor membre, să fie puse pe deplin în 
aplicare la timp și să fie completate, de 
asemenea, de măsuri suplimentare, pentru 
a implica mai mulți bărbați în munca 
neremunerată și în sarcinile de îngrijire și 
pentru a promova modelul „câștiguri egale 
- sarcini de îngrijire egale”;

Or. en

Amendamentul 78
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
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Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - sarcini 
de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate și activitățile casnice sunt 
prestate majoritar de către femei, ceea ce 
conduce la disparități în materie de 
ocupare a forței de muncă și avansare în 
carieră și contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - sarcini 
de îngrijire egale”;

Or. en

Amendamentul 79
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
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remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - sarcini 
de îngrijire egale”;

remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată, subliniind 
valoarea sa egală în comparație cu 
activitățile profesionale, și a promova 
modelul „câștiguri egale - sarcini de 
îngrijire egale”;

Or. en

Amendamentul 80
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - 
sarcini de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât este necesară stimularea 
unor măsuri care să promoveze și să 
consolideze mediul familial ca mediu 
privilegiat pentru o dezvoltare completă a 
persoanelor; întrucât nu este suficient să 
se încerce doar obținerea unei egalități 
economice atunci când miza este 
realizarea unui proiect de viață cu 
conținut transcendent în căutarea 
egalității între bărbați și femei și a bogăției 
care rezultă din viața în comun a 
acestora;

Or. es
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Amendamentul 81
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a implica mai mulți 
bărbați în munca neremunerată și a 
promova modelul „câștiguri egale - 
sarcini de îngrijire egale”;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen 
și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați 
acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire 
neremunerate, prestate majoritar de către 
femei, contribuie la diferența de 
remunerare între femei și bărbați și la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile; întrucât măsurile de asigurare a 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, reprezintă primi pași importanți, 
dar trebuie să fie completate de măsuri 
suplimentare, pentru a promova o 
repartizarea mai echitabilă a sarcinilor în 
ceea ce privește exercitarea unei activități 
remunerate și îngrijirea;

Or. pl

Amendamentul 82
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât estimările arată că 80 % 
dintre toate serviciile de îngrijire din UE 
sunt prestate de îngrijitori informali care 
sunt, în principal, femei (75 %), indicând 
existența unei disparități de gen în 
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materie de îngrijire care influențează 
puternic disparitatea de gen în ceea ce 
privește pensiile; întrucât peste 50 % 
dintre îngrijitorii cu vârsta sub 65 de ani 
combină serviciile de îngrijire cu 
încadrarea în muncă, confruntându-se cu 
dificultăți în menținerea echilibrului; 
întrucât îngrijitorii pot prefera locurile de 
muncă slab calificate și slab remunerate 
deoarece acestea pot fi adaptate la 
programul lor de îngrijitori, și este posibil 
să fie obligați să își reducă timpul de 
lucru sau să renunțe la munca 
remunerată; întrucât între 7 % și 21 % 
dintre îngrijitorii informali își reduc 
timpul de lucru și între 3 % și 18 % se 
retrag de pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât există deficiențe legate de 
adaptarea sistemelor de îngrijire a 
copiilor din diferitele state membre la 
nevoile părinților, inclusiv a părinților 
unici susținători ai familiei 
monoparentale (în special mamele 
singure) și întrucât persistă dificultățile 
legate de concilierea vieții private, de 
familie și profesionale, în special în ceea 
ce privește femeile; întrucât femeile cu 
vârsta de peste 45 de ani sunt adesea 
percepute ca fiind subocupate și sunt 
angajate în condiții mult mai rele decât 
bărbații, în special atunci când acestea se 
întorc la locul de muncă după concediul 
de maternitate sau după concediul pentru 
creșterea copilului sau atunci când sunt 
obligate să concilieze munca cu îngrijirea 
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persoanelor dependente;

Or. pl

Amendamentul 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât bărbații și femeile care 
îndeplinesc roluri complementare în 
întreținerea familiilor trebuie să poată 
beneficia de măsuri care să le permită să 
își îndeplinească, în cele mai bune 
condiții, sarcinile legate de educația 
copiilor; întrucât rolul educațional, în 
special al mamelor, în perioada copilăriei, 
trebuie recunoscut și apreciat și trebuie să 
beneficieze, pe cât posibil, de măsuri 
financiare și fiscale adecvate;

Or. fr

Amendamentul 85
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Indicele egalității de gen 
pe 2019 arată o disparitate de gen 
persistentă în ceea ce privește participarea 
pe piața forței de muncă; întrucât 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
locurile de muncă cu normă întreagă 
scoate la iveală inegalități persistente 
între bărbați și femei, 8 % dintre bărbații 
din UE lucrând cu fracțiune de normă, în 
comparație cu 31 % dintre femei;
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Or. en

Amendamentul 86
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât protecția maternității este 
un drept care trebuie pe deplin respectat; 
întrucât creșterea perioadelor aferente 
concediului de maternitate cu drepturi 
depline și plata în procent de 100 % ar 
trebui să devină o realitate;

Or. pt

Amendamentul 87
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât ar trebui să se țină seama 
de amploarea și importanța socială a 
muncii neremunerate desfășurate la 
domiciliu și a îngrijirii copiilor, a 
membrilor de familie în vârstă sau 
bolnavi, care sunt în principal realizate de 
femei;

Or. pl

Amendamentul 88
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
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Considerentul E b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât prestarea unor servicii de 
îngrijire de calitate în UE variază în mare 
măsură, atât în interiorul statelor 
membre, cât și între acestea, între cadrele 
private și cele publice, între zonele urbane 
și cele rurale, precum și între diferite 
grupe de vârstă; întrucât datele privind 
prestarea serviciilor de îngrijire din UE 
sunt mai degrabă fragmentate și, de 
asemenea, lipsește o abordare globală 
pentru a face față provocărilor 
demografice cu care se confruntă UE, de 
aici rezultând o presiune asupra 
cheltuielilor publice;

Or. en

Amendamentul 89
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât munca neplătită 
reprezintă un element important pentru 
eficiența economică, iar abordarea 
tradițională nu ține seama de munca 
neplătită, cum ar fi îngrijirea copiilor și 
îngrijirea persoanelor în vârstă, la plata 
prestațiilor sociale;

Or. pl

Amendamentul 90
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
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Considerentul E c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât diferența de remunerare 
pe oră între femei și bărbați în UE este de 
16 %, deși există diferențe semnificative 
de la un stat membru la altul; întrucât 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați se ridică la 40 % când sunt luate 
în calcul ratele de ocupare a forței de 
muncă și participarea generală pe piața 
forței de muncă; întrucât ramificațiile 
diferenței de remunerare între femei și 
bărbați includ o disparitate de gen de 
37 % în ceea ce privește veniturile din 
pensii;

Or. en

Amendamentul 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional și le 
limitează, prin urmare, potențialul de a 
schimba structurile economice, politice, 
sociale și culturale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 92
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional și le limitează, 
prin urmare, potențialul de a schimba 
structurile economice, politice, sociale și 
culturale;

F. întrucât subreprezentarea femeilor 
pe piața muncii este urmată de participarea 
lor inegală la procesul decizional și le 
limitează, prin urmare, potențialul de a 
schimba structurile economice, politice, 
sociale și culturale; întrucât segregarea 
verticală și orizontală în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, precum și 
practicile discriminatorii în recrutare și 
promovare constituie una dintre 
principalele cauze ale diferenței de 
remunerare între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 93
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional și le limitează, 
prin urmare, potențialul de a schimba 
structurile economice, politice, sociale și 
culturale;

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional sau salarii 
egale și le limitează, prin urmare, 
potențialul de a schimba structurile 
economice, politice, sociale și culturale; 
întrucât inegalitatea între femei și bărbați 
există inclusiv în ceea ce privește accesul 
la oportunitățile de angajare, pozițiile și 
avansările în carieră;

Or. pt

Amendamentul 94
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional și le limitează, 
prin urmare, potențialul de a schimba 
structurile economice, politice, sociale și 
culturale;

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional și le limitează, 
prin urmare, potențialul de a schimba 
structurile economice, politice, sociale și 
culturale; întrucât cotele de gen, sistemele 
de liste alternative un bărbat/o femeie și 
sancțiunile s-au dovedit a fi măsuri 
eficiente pentru a asigura paritatea și a 
combate relațiile de putere inegale;

Or. en

Amendamentul 95
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii nu le asigură participarea 
egală la procesul decizional și le limitează, 
prin urmare, potențialul de a schimba 
structurile economice, politice, sociale și 
culturale;

F. întrucât participarea femeilor pe 
piața muncii le asigură participarea la 
procesul decizional și, prin urmare, puterea 
de a influența structurile economice, 
politice, sociale și culturale;

Or. es

Amendamentul 96
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât aproximativ 30 % dintre 
femeile din UE lucrează cu fracțiune de 
normă și sunt mult mai expuse riscului de 
a renunța la locul muncă pentru a avea 
grijă de copii și/sau de rude; întrucât, în 
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medie, femeile din UE câștigă cu 15 % 
mai puțin pe oră decât bărbații; ținând 
seama de faptul că indisponibilitatea, 
costurile prohibitive și lipsa 
infrastructurii și a serviciilor de înaltă 
calitate de îngrijire a copiilor, în special 
în sfera publică, continuă să reprezinte o 
barieră semnificativă în calea participării 
egale a femeilor la toate aspectele vieții, 
inclusiv la muncă;

Or. pt

Amendamentul 97
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, pentru a promova 
echilibrul între viața profesională și cea 
privată, ar trebui să se asigure un sistem 
bine gândit pentru concediul de îngrijire 
cu structuri de îngrijire de înaltă calitate, 
ușor accesibile și la prețuri accesibile, iar 
cheltuielile privind aceste structuri ar 
trebui considerate parte a investițiilor în 
infrastructură; întrucât aceste servicii 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
participarea femeilor pe piața muncii, în 
poziții de conducere în sectorul științific și 
al cercetării, și pot contribui la 
soluționarea crizei demografice din 
Europa;

Or. pl

Amendamentul 98
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul F a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât respectarea libertăților 
fundamentale și a drepturilor omului, 
inclusiv a egalității de gen, constituie o 
condiție prealabilă pentru crearea și 
diseminarea diverselor expresii culturale 
și educaționale, deoarece toate sectoarele 
culturale și creative au o influență 
considerabilă asupra convingerilor, 
valorilor și percepției noastre privind 
aspectele legate de gen;

Or. en

Amendamentul 99
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul F a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât există un argument 
economic pentru participarea deplină a 
femeilor la economie, deoarece 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă costă Europa 
370 de miliarde EUR pe an1a;
_________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/news/ne
ws-articles/gender-employment-gap-costs-
europe-eu370-billion-per-year.

Or. en

Amendamentul 100
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
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Considerentul F b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât dreptul la o remunerație 
egală pentru muncă egală de o valoare 
egală nu este garantat, în multe 
circumstanțe chiar și atunci când este 
consacrat prin lege, și întrucât trebuie 
abordată cauza profundă a acestei 
discriminări, fie prin protejarea și 
consolidarea drepturilor lucrătorilor, sau 
prin intensificarea acțiunilor, inclusiv de 
către autoritățile naționale de inspecție a 
muncii, pentru a asigura faptul că 
întreprinderile aplică aceste drepturi; 
ținând seama de faptul că negocierile 
colective sunt esențiale pentru inversarea 
și depășirea inegalităților dintre femei și 
bărbați;

Or. pt

Amendamentul 101
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Considerentul F b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât femeile și fetele se 
confruntă cu o serie de obstacole în 
domeniul sportului și nu numai că sunt 
supuse violenței, ci se și confruntă cu 
discriminare salarială, discriminare 
privind premiile în bani și condițiile de 
muncă și sunt mult subreprezentate în 
consiliile de administrație ale 
organizațiilor sportive și în mass-media;

Or. en

Amendamentul 102
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul F b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât femeile constituie doar 
34,4 % dintre lucrătorii independenți din 
UE și 30 % dintre antreprenorii care dețin 
startup-uri;

Or. en

Amendamentul 103
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă, pe 
femeile migrante și pe femeile care aparțin 
minorităților etnice;

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă, pe 
femeile migrante și pe femeile care aparțin 
minorităților etnice; întrucât 15 % dintre 
gospodăriile cu copii de la nivelul UE 
sunt gospodării monoparentale; întrucât, 
în medie, 85 % dintre aceste gospodării 
sunt administrate de mame singure, și 
47 % dintre gospodăriile monoparentale 
au fost supuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială în 2017; întrucât lipsa 
de adăpost în rândul femeilor reprezintă o 
problemă tot mai mare;

Or. en

Amendamentul 104
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă, pe 
femeile migrante și pe femeile care aparțin 
minorităților etnice;

G. întrucât sărăcia și excluziunea 
socială le afectează în mod disproporționat 
pe femei în Europa, în special pe mamele 
singure, pe femeile cu dizabilități și pe 
femeile în vârstă, pe femeile din zonele 
rurale și îndepărtate, pe femeile migrante 
și pe femeile care aparțin minorităților 
etnice;

Or. pl

Amendamentul 105
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă, pe 
femeile migrante și pe femeile care 
aparțin minorităților etnice;

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă;

Or. fr

Amendamentul 106
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
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special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă, pe 
femeile migrante și pe femeile care aparțin 
minorităților etnice;

special pe mamele singure și pe mamele cu 
mulți copii, pe femeile cu dizabilități și pe 
femeile în vârstă, pe femeile migrante și pe 
femeile care aparțin minorităților etnice;

Or. en

Amendamentul 107
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât sărăcia le afectează în mod 
disproporționat pe femei în Europa, în 
special pe mamele singure, pe femeile cu 
dizabilități și pe femeile în vârstă, pe 
femeile migrante și pe femeile care aparțin 
minorităților etnice;

G. întrucât sărăcia le poate afecta pe 
femei în Europa, în special pe mamele 
singure, pe femeile cu dizabilități și pe 
femeile în vârstă, pe femeile migrante și pe 
femeile care aparțin minorităților etnice;

Or. es

Amendamentul 108
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât sărăcia și excluziunea 
socială au cauze structurale care trebuie 
eradicate și inversate, în special, prin 
intermediul unor politici privind ocuparea 
forței de muncă, locuințele, mobilitatea și 
accesul la serviciile publice; întrucât 
prostituția, traficul de persoane, în special 
de femei și copii, pentru exploatare 
sexuală, reprezintă o formă de sclavie și 
este incompatibil cu demnitatea umană, 
în special în țările în care industria 
sexului a fost legalizată; întrucât, ca 
urmare a creșterii criminalității 
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organizate și a profitabilității sale, traficul 
de persoane este în creștere în întreaga 
lume; întrucât piața prostituției 
alimentează traficul de femei și copii și 
agravează violența împotriva acestora, în 
special în țările în care industria sexului a 
fost legalizată;

Or. pt

Amendamentul 109
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Considerentul G a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât pandemia de COVID-19 a 
subliniat o dată în plus inegalitățile 
persistente, arătând că femeile sunt cele 
mai vulnerabile, dar, în același timp, 
esențiale pentru menținerea vieții publice, 
pentru serviciile esențiale și redresare; 
întrucât femeile sunt afectate cel mai 
mult, imediat și pe termen lung; întrucât 
sunt necesare măsuri specifice pentru a 
compensa acest lucru; întrucât 
programele de redresare sau fondurile de 
tranziție nu ar trebui să vizeze doar 
sectoarele economice dominate de 
bărbați; întrucât politicile de austeritate s-
au dovedit dăunătoare pentru femei, 
pentru drepturile femeilor și pentru 
egalitatea de gen în trecut;

Or. en

Amendamentul 110
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Ga. întrucât femeile care trăiesc în 
zonele rurale și periferice se confruntă cu 
provocări mai mari decât persoanele care 
locuiesc în orașe: nivel de trai mai scăzut, 
șanse de angajare mult mai limitate, 
izolare relativă față de piețe, acces limitat 
la infrastructură, inclusiv la 
infrastructura rurală, la serviciile publice 
și la asistența medicală; întrucât femeile 
din mediul rural au o poziție mai puțin 
privilegiată în ceea ce privește accesul la 
educație (inclusiv la educația sexuală) și 
la informațiile privind oportunitățile 
educaționale;

Or. pl

Amendamentul 111
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul G a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Directiva privind 
combaterea discriminării, care ar asigura 
un domeniu mai larg de aplicare a 
protecției printr-o abordare orizontală, 
rămâne blocată în Consiliu de peste un 
deceniu;

Or. en

Amendamentul 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor eliminat
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climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari 
din diferite motive; întrucât egalitatea de 
gen și includerea femeilor în procesul 
decizional este o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea durabilă și pentru 
gestionarea eficientă a provocărilor 
climatice; întrucât toate măsurile de 
combatere a schimbărilor climatice 
trebuie să includă o perspectivă de gen și 
o perspectivă intersecțională;

Or. fr

Amendamentul 113
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari 
din diferite motive; întrucât egalitatea de 
gen și includerea femeilor în procesul 
decizional este o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea durabilă și pentru 
gestionarea eficientă a provocărilor 
climatice; întrucât toate măsurile de 
combatere a schimbărilor climatice 
trebuie să includă o perspectivă de gen și 
o perspectivă intersecțională;

eliminat

Or. es

Amendamentul 114
Maria Noichl, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
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Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive; întrucât egalitatea de gen și 
includerea femeilor în procesul decizional 
este o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea durabilă și pentru gestionarea 
eficientă a provocărilor climatice; întrucât 
toate măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice trebuie să includă o perspectivă 
de gen și o perspectivă intersecțională;

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive, care variază de la accesul 
inegal la resurse, educație, oportunități de 
angajare și drepturi funciare până la 
normele sociale și culturale și la 
experiențele lor intersecționale diverse; 
întrucât egalitatea de gen și includerea 
femeilor în procesul decizional constituie o 
condiție prealabilă pentru dezvoltarea 
durabilă și pentru gestionarea eficientă a 
provocărilor climatice, cu scopul de a 
realiza o tranziție echitabilă și justă, care 
nu lasă pe nimeni în urmă; întrucât toate 
măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice trebuie să includă o perspectivă 
de gen și o perspectivă intersecțională; 
întrucât trebuie să fie create oportunități 
pentru a facilita asumarea de către femei 
a unor roluri mai consistente în cadrul 
discuțiilor și al deciziilor privind 
schimbările climatice, în calitate de lideri, 
profesioniști și agenți tehnici ai 
schimbării;

Or. en

Amendamentul 115
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive; întrucât egalitatea de gen și 
includerea femeilor în procesul decizional 

H. întrucât criza schimbărilor 
climatice exacerbează inegalitățile de gen 
și îngreunează realizarea echității de gen; 
întrucât impactul schimbărilor climatice 
este resimțit diferit de femei, deoarece se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
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este o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea durabilă și pentru gestionarea 
eficientă a provocărilor climatice; întrucât 
toate măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice trebuie să includă o perspectivă 
de gen și o perspectivă intersecțională;

diferite motive, care variază de la accesul 
inegal la resurse, educație, oportunități de 
angajare și drepturi funciare până la 
normele sociale și culturale și 
stereotipurile existente, care le reduc 
posibilitățile de a se proteja împotriva 
impactului schimbărilor climatice; 
întrucât egalitatea de gen și includerea 
femeilor în procesul decizional este o 
condiție prealabilă pentru dezvoltarea 
durabilă și pentru gestionarea eficientă a 
provocărilor climatice; întrucât, pentru a 
realiza o tranziție echitabilă, durabilă și 
justă, toate măsurile de combatere a 
schimbărilor climatice trebuie să includă o 
perspectivă de gen și o perspectivă 
intersecțională;

Or. en

Amendamentul 116
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive; întrucât egalitatea de gen 
și includerea femeilor în procesul 
decizional este o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea durabilă și pentru 
gestionarea eficientă a provocărilor 
climatice; întrucât toate măsurile de 
combatere a schimbărilor climatice 
trebuie să includă o perspectivă de gen și 
o perspectivă intersecțională;

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive;

Or. en

Amendamentul 117
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Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive; întrucât egalitatea de gen și 
includerea femeilor în procesul decizional 
este o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea durabilă și pentru gestionarea 
eficientă a provocărilor climatice; întrucât 
toate măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice trebuie să includă o perspectivă 
de gen și o perspectivă intersecțională;

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive; întrucât egalitatea de gen și 
includerea femeilor în procesul decizional 
este o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea durabilă și pentru gestionarea 
eficientă a provocărilor climatice; întrucât 
toate măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice trebuie să includă o perspectivă 
de gen și o perspectivă intersecțională; 
întrucât ar trebui să consolidăm 
drepturile femeilor pentru a reduce 
efectele schimbărilor climatice asupra 
acestora;

Or. en

Amendamentul 118
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât impactul schimbărilor 
climatice este resimțit diferit de femei, 
deoarece sunt mai vulnerabile și se 
confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din 
diferite motive; întrucât egalitatea de gen și 
includerea femeilor în procesul decizional 
este o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea durabilă și pentru gestionarea 
eficientă a provocărilor climatice; întrucât 
toate măsurile de combatere a 
schimbărilor climatice trebuie să includă o 
perspectivă de gen și o perspectivă 
intersecțională;

H. întrucât femeile resimt impactul 
schimbărilor climatice în mod diferit, 
deoarece sunt mai vulnerabile și, din mai 
multe motive, sunt expuse la riscuri și 
sarcini mai mari; întrucât egalitatea de gen 
și includerea femeilor în procesul 
decizional ar contribui la realizarea unei 
dezvoltări durabile și la gestionarea 
eficientă a provocărilor climatice; întrucât, 
mai presus de toate, planurile de adaptare 
și de consolidare a capacităților ar trebui 
să includă o perspectivă de gen;



PE652.642v01-00 62/189 AM\1206793RO.docx

RO

Or. pl

Amendamentul 119
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum 
și la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a 
reproducerii sunt esențiale pentru 
instaurarea egalității de gen;

eliminat

Or. es

Amendamentul 120
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum 
și la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a 
reproducerii sunt esențiale pentru 
instaurarea egalității de gen;

eliminat

Or. it

Amendamentul 121
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno
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Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea egalității 
de gen;

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație privind sexualitatea și relațiile, 
alături de accesul la servicii și drepturi de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii, 
inclusiv la planificare familială, metode 
contraceptive și întrerupere de sarcină 
sigură și legală sunt esențiale pentru 
instaurarea egalității de gen și eliminarea 
violenței pe criterii de gen; întrucât 
autonomia fetelor și a femeilor și 
capacitatea lor de a lua decizii libere și 
independente cu privire la corpul și viața 
lor constituie o condiție prealabilă pentru 
independența lor economică și, astfel, 
pentru egalitatea de gen și eliminarea 
violenței pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 122
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea egalității 
de gen;

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație privind sexualitatea și relațiile, 
alături de accesul la servicii și drepturi de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii, 
inclusiv la contracepție și îngrijiri în cazul 
întreruperii de sarcină sunt esențiale 
pentru instaurarea egalității de gen și 
prevenirea violenței pe criterii de gen și a 
violenței în cuplu; întrucât prejudicierea 
sănătății sexuale și reproductive și 
încălcarea drepturilor aferente ale 
femeilor, inclusiv refuzarea serviciilor de 
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avort sigure și legale, constituie o formă 
de violență împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 123
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum 
și la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a 
reproducerii sunt esențiale pentru 
instaurarea egalității de gen;

I. întrucât protejarea sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente este esențială pentru instaurarea 
egalității de gen, inclusiv accesul la 
educație cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile, la contracepție, la 
servicii de avort sigure și legale, precum și 
la servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate, la prețuri abordabile, accesibile și 
disponibile; întrucât educația 
cuprinzătoare privind sexualitatea și 
relațiile este esențială pentru a aborda 
normele de gen și a preveni orice forme 
de violență pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 124
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea egalității 
de gen;

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea egalității 
de gen; întrucât sănătatea sexuală și a 
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reproducerii și drepturile aferente intră în 
competența exclusivă a statelor membre;

Or. pl

Amendamentul 125
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum 
și la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea 
egalității de gen;

I. întrucât elaborarea politicilor în 
domeniul educației sexuale și accesul la 
asistență medicală în domeniul serviciilor 
de sănătate sexuală și sănătate a 
reproducerii, în conformitate cu articolul 
168 TFUE, țin de competența statelor 
membre, deși UE poate contribui la 
promovarea celor mai bune practici în 
rândul statelor membre;

Or. pl

Amendamentul 126
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum 
și la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea egalității 
de gen;

I. întrucât accesul la o educație 
sexuală adecvată vârstei, alături de accesul 
la servicii de sănătate sexuală și sănătate a 
reproducerii sunt esențiale pentru 
instaurarea egalității de gen;

Or. es
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Amendamentul 127
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală și sănătate a reproducerii 
sunt esențiale pentru instaurarea egalității 
de gen;

I. întrucât accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și 
la educație sexuală și educație privind 
relațiile, alături de accesul la servicii de 
sănătate sexuală sunt esențiale pentru 
instaurarea egalității de gen;

Or. fr

Amendamentul 128
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul I a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât femeile din zonele rurale 
se confruntă cu numeroase provocări, 
inclusiv cu oportunități de angajare 
limitate, acces mai slab la servicii, 
infrastructură mai puțin dezvoltată și 
subreprezentare în forurile de luare a 
deciziilor; întrucât acestea pot presta 
muncă invizibilă în ferme din cauza lipsei 
unui statut pentru soțiile care își sprijină 
soții în muncile din ferme, statut care să 
permită recunoașterea muncii lor în 
cadrul sistemelor naționale;

Or. en

Amendamentul 129
Sandra Pereira
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât dreptul la sănătate, în 
special la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, sunt 
drepturi fundamentale ale femeilor care 
ar trebui consolidate și care nu pot fi 
reduse în niciun fel sau eliminate;

Or. pt

Amendamentul 130
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul I b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât în Uniunea Europeană 
locuiesc 46 de milioane de femei și fete cu 
handicap; întrucât această cifră 
reprezintă aproape 60 % din populația 
totală de persoane cu handicap; întrucât 
majoritatea handicapurilor sunt 
dobândite odată cu înaintarea în vârstă;

Or. en

Amendamentul 131
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital; 
întrucât eliminarea decalajului digital 
dintre femei și bărbați și garantarea 
drepturilor digitale ale femeilor sunt de o 
importanță capitală, dată fiind prezența 
discriminării rezultate din seturi de date, 
modele și algoritmi selectivi în domeniul 
inteligenței artificiale (IA); întrucât 
programatorii din domeniul IA trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la prejudecățile 
și stereotipurile neconștientizate pentru a 
evita reproducerea și consolidarea lor; 
întrucât transformarea și digitalizarea 
pieței muncii și a economiei pot adânci 
decalajele economice existente și 
segregarea pieței muncii;

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital; 
întrucât eliminarea decalajului digital 
dintre femei și bărbați, asigurând un acces 
mai bun la tehnologie și internet pentru 
fete și femei, este de o importanță capitală; 
întrucât femeile constituie o resursă 
neexploatată suficient în domeniile 
emergente, cum ar fi domeniul digital, al 
IA și TIC, femeile reprezentând doar 
16 % din cele aproape 8 milioane de 
persoane care lucrează în domeniul TIC 
în Europa; întrucât ponderea bărbaților 
care lucrează în sectorul digital este de 
trei ori mai mare decât cea a femeilor; 
întrucât stimularea integrării mai multor 
femei în sectorul digital și/sau în alte 
sectoare din viitor este de o importanță 
vitală pentru a combate diferența de 
remunerare între femei și bărbați și 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile și pentru a garanta independența 
economică a femeilor; întrucât integrarea 
mai multor femei pe piața muncii din 
domeniul digital prezintă potențialul unei 
creșteri cu 16 miliarde EUR a PIB-ului 
economiei europene; întrucât inegalitățile 
de gen și discriminarea au fost reproduse 
prin proiectarea, introducerea și utilizarea 
inteligenței artificiale (IA); întrucât seturile 
de date incomplete și erorile sistematice 
pot să denatureze raționamentul unui 
sistem inteligent și să pericliteze egalitatea 
de gen în societate;

Or. en

Amendamentul 132
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital; 
întrucât eliminarea decalajului digital 
dintre femei și bărbați și garantarea 
drepturilor digitale ale femeilor sunt de o 
importanță capitală, dată fiind prezența 
discriminării rezultate din seturi de date, 
modele și algoritmi selectivi în domeniul 
inteligenței artificiale (IA); întrucât 
programatorii din domeniul IA trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la prejudecățile 
și stereotipurile neconștientizate pentru a 
evita reproducerea și consolidarea lor; 
întrucât transformarea și digitalizarea pieței 
muncii și a economiei pot adânci 
decalajele economice existente și 
segregarea pieței muncii;

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital și 
subliniază necesitatea integrării unei 
perspective de gen în toate politicile care 
abordează transformarea digitală, precum 
și a unei evaluări a impactului de gen al 
acestor politici; întrucât eliminarea 
decalajului digital dintre femei și bărbați și 
garantarea drepturilor digitale ale femeilor 
sunt de o importanță capitală, dat fiind 
potențialul de discriminare rezultat din 
seturi de date, modele și algoritmi selectivi 
în domeniul inteligenței artificiale (IA); 
întrucât programatorii din domeniul IA 
trebuie să fie formați pentru a recunoaște 
prejudecățile și stereotipurile 
neconștientizate pentru a evita 
reproducerea și consolidarea lor; întrucât 
investițiile în consolidarea capacităților și 
în aptitudinile de colectare de date 
adecvate referitoare la gen sunt de o 
importanță capitală pentru realizarea 
acestui obiectiv; întrucât transformarea și 
digitalizarea pieței muncii și a economiei 
au potențialul de a crea noi oportunități 
de angajare, inclusiv pentru grupurile 
excluse în mod normal de pe piața 
muncii, dar pot, de asemenea, să 
exacerbeze decalajele economice existente 
și segregarea pieței muncii dacă nu sunt 
valorificate în mod corect; întrucât, în 
această privință, este esențial să fie 
încurajată participarea femeilor la 
antreprenoriatul digital, precum și la 
educația și ocuparea forței de muncă în 
domeniul STIM și al TIC;

Or. en

Amendamentul 133
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital; 
întrucât eliminarea decalajului digital 
dintre femei și bărbați și garantarea 
drepturilor digitale ale femeilor sunt de o 
importanță capitală, dată fiind prezența 
discriminării rezultate din seturi de date, 
modele și algoritmi selectivi în domeniul 
inteligenței artificiale (IA); întrucât 
programatorii din domeniul IA trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la prejudecățile 
și stereotipurile neconștientizate pentru a 
evita reproducerea și consolidarea lor; 
întrucât transformarea și digitalizarea pieței 
muncii și a economiei pot adânci 
decalajele economice existente și 
segregarea pieței muncii;

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală diferențe 
considerabile în ceea ce privește ponderea 
femeilor și a bărbaților în sectorul digital; 
întrucât acest fapt evidențiază diferențele 
în materie de interese personale decise în 
mod voluntar și în conformitate cu 
propriile interese; întrucât transformarea și 
digitalizarea pieței muncii oferă o 
flexibilitate mai mare, în măsură să 
faciliteze reconcilierea vieții de familie cu 
viața profesională a bărbaților și a 
femeilor;

Or. es

Amendamentul 134
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital; 
întrucât eliminarea decalajului digital 
dintre femei și bărbați și garantarea 
drepturilor digitale ale femeilor sunt de o 
importanță capitală, dată fiind prezența 
discriminării rezultate din seturi de date, 
modele și algoritmi selectivi în domeniul 
inteligenței artificiale (IA); întrucât 
programatorii din domeniul IA trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la prejudecățile 
și stereotipurile neconștientizate pentru a 
evita reproducerea și consolidarea lor; 
întrucât transformarea și digitalizarea 
pieței muncii și a economiei pot adânci 

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos la iveală inegalități persistente 
între femei și bărbați în sectorul digital; 
întrucât eliminarea decalajului digital 
dintre femei și bărbați și garantarea 
drepturilor digitale ale femeilor sunt de o 
importanță capitală, dată fiind prezența 
discriminării rezultate din seturi de date, 
modele și algoritmi selectivi în domeniul 
inteligenței artificiale (IA); întrucât 
programatorii din domeniul IA trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la prejudecățile 
și stereotipurile neconștientizate pentru a 
evita reproducerea și consolidarea lor;
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decalajele economice existente și 
segregarea pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 135
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât epidemia de COVID-19 a 
afectat în mod disproporționat femeile; 
întrucât, în prima linie împotriva 
epidemiei, aproximativ 70 % dintre 
lucrătorii din sectorul sănătății și al 
asistenței sociale erau femei, fie de 
asistente medicale, medici sau femei de 
serviciu; întrucât femeile care au 
desfășurat munca la distanță, care sunt 
șomere sau care au lucrat cu fracțiune de 
normă au fost supuse unei presiuni mult 
mai mari, continuând să îndeplinească 
majoritatea sarcinilor domestice și 
familiale; întrucât, pe baza plângerilor 
depuse, în perioada pandemiei de 
COVID-19, numărul femeilor victime ale 
violenței și hărțuirii a crescut;

Or. pt

Amendamentul 136
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul J a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât femeile sunt 
subreprezentate în mod disproporționat în 
mass-media de știri și de informare; 
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întrucât reprezentarea inegală a femeilor 
și a bărbaților în mass-media perpetuează 
stereotipurile care afectează imaginea 
femeilor și a bărbaților;

Or. en

Amendamentul 137
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul J a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât transformarea și 
digitalizarea pieței muncii și a economiei 
au în egală măsură capacitatea de a 
adânci și de a reduce decalajele 
economice existente și segregarea pieței 
muncii;

Or. en

Amendamentul 138
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât violența dintre femei și 
bărbați crește în timpul situațiilor de 
urgență de orice tip - fie crize economice, 
conflicte sau izbucnirea unui focar de 
boală; întrucât inegalitățile, stresul 
economic și social cauzat de măsurile de 
izolare din timpul epidemiei, precum și 
izolarea socială și măsurile de limitare a 
mișcării persoanelor au condus la 
creșterea violenței împotriva femeilor; 
întrucât multe femei au fost izolate acasă 
împreună cu agresorii lor; întrucât, în 
unele state membre, cum ar fi Portugalia 
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și Franța, violența domestică a crescut cu 
30 % în perioada respectivă;

Or. pt

Amendamentul 139
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jc. întrucât adoptarea de-a lungul 
deceniilor a unor planuri de „ajustare 
structurală” și a unor reforme neoliberale 
la nivel european și internațional a 
afectat grav serviciile publice și 
capacitatea industrială națională, ceea ce 
a condus la un deficit de măști, 
medicamente și la reducerea capacității 
spitalelor, crescând astfel dependența de 
țări terțe pentru furnizarea acestor 
echipamente; întrucât există o necesitate 
reală de a pune capăt acestor politici în 
scopul realizării de investiții în 
infrastructura publică și al consolidării 
acesteia, în special în infrastructura de 
sănătate, precum și de a promova 
reindustrializarea statelor, combaterea 
dependenței de ajutorul extern și 
stimularea suveranității acestora; 
întrucât, în acest context, trebuie 
furnizate servicii de asistență medicală 
publică de înaltă calitate, gratuită și 
universală;

Or. pt

Amendamentul 140
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul K
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în 
buget și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE,

eliminat

Or. es

Amendamentul 141
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în 
buget și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE,

eliminat

Or. pl

Amendamentul 142
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în buget 
și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE,

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în buget 
și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE; întrucât acest lucru este 
important în special pentru măsurile 
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socioeconomice adoptate în urma crizei 
sanitare provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 143
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în buget 
și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE,

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în buget 
și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE, inclusiv în cadrul planului 
de redresare al UE pentru a răspunde 
crizei sanitare provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 144
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen, integrarea dimensiunii de gen în 
buget și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE,

K. întrucât integrarea perspectivei de 
gen și evaluările impactului de gen sunt 
instrumente esențiale pentru atingerea 
egalității de gen în toate domeniile de 
politică ale UE;

Or. en
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Amendamentul 145
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât femeile s-au aflat în prima 
linie de combatere a pandemiei de 
COVID-19, iar actuala criză are un 
impact disproporționat asupra femeilor, 
fetelor și egalității de gen; întrucât acest 
impact variază de la o creștere 
îngrijorătoare a violenței pe criterii de gen 
și acces restricționat la sănătatea sexuală 
și reproductivă și la exercitarea 
drepturilor aferente până la un impact 
economic și asupra muncii masiv pentru 
lucrătorii din domeniul sănătății, pentru 
îngrijitori și pentru lucrătorii din alte 
sectoare feminizate și vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 146
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a avut un impact 
disproporționat asupra femeilor și fetelor, 
astfel cum arată numărul tot mai mare de 
cazuri de violență domestică împotriva 
femeilor și copiilor, riscurile tot mai mari 
de pierderi de venituri și de sărăcie, 
creșterea responsabilităților de îngrijire și 
a celor casnice neremunerate și inegale, 
precum și restrângerea accesului în timp 
util la servicii de asistență medicală 
esențiale, inclusiv la cele legate de 
sănătatea sexuală și reproductivă și de 
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drepturile aferente;

Or. en

Amendamentul 147
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât datele dezagregate în 
funcție de gen sunt esențiale pentru a 
scoate în evidență inegalitățile și a 
elabora politici specifice, însă lipsesc încă 
în diferite domenii ale politicilor UE și ale 
statelor membre; întrucât datele care iau 
în considerare dimensiunea de gen sunt 
esențiale în domeniul inteligenței 
artificiale și în evoluțiile din domenii 
similare în vederea creării unor algoritmi 
nepărtinitori, nediscriminatorii și solizi 
din punct de vedere etic în domeniul IA 
etc.;

Or. en

Amendamentul 148
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât colectarea de date 
dezagregate în funcție de gen este extrem 
de importantă pentru o abordare axată pe 
gen în toate aspectele implicate, cum ar fi, 
printre altele, violența pe criterii de gen, 
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handicapurile, cancerul și bolile rare sau 
cronice, impactul schimbărilor climatice, 
competențele digitale și STIM;

Or. en

Amendamentul 149
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a afectat, de 
asemenea, lucrătorii sexuali, aceștia 
confruntându-se cu riscuri tot mai mari 
de pierdere a veniturilor și de sărăcie, 
fiind afectați, în plus, de lipsa unui cadru 
care să asigure, printre altele, respectarea 
drepturilor omului în ceea ce îi privește;

Or. en

Amendamentul 150
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. subliniază că integrarea 
perspectivei de gen poate fi utilă în ceea 
ce privește gestionarea și execuția 
bugetului în cazul în care contribuie la 
soluționarea problemelor reale cu care se 
confruntă femeile în Europa;

Or. pl

Amendamentul 151
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Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât, atunci când doresc acest 
lucru și în condițiile în care dispun de 
competențe egale, femeile trebuie să aibă 
posibilitatea de a avea acces la aceleași 
posturi de conducere și la același nivel al 
remunerației ca bărbații;

Or. fr

Amendamentul 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât obiectivele personale și 
profesionale ale femeilor diferă deseori de 
cele ale bărbaților și întrucât, pentru 
majoritatea posturilor, încercarea de a 
asigura egalitatea de reprezentare este 
contraproductivă, având în vedere faptul 
că femeile și bărbații nu au aceleași 
aspirații, anumite profesii atrăgând în 
principal femei, iar altele, în principal, 
bărbați;

Or. fr

Amendamentul 153
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul K b (nou)
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Propunere de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât este esențială acțiunea 
unitară pentru convergența ascendentă și 
armonizarea drepturilor femeilor în 
Europa printr-un pact puternic între 
statele membre, prin schimbul de bune 
practici și asumarea angajamentului față 
de cele mai ambițioase legislații și bune 
practici în vigoare în prezent în UE;

Or. en

Amendamentul 154
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Considerentul K b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât egalitatea de gen este 
abordată în toate politicile UE prin 
diverse fonduri și instrumente ale UE și 
întrucât facilitarea sinergiilor optime 
între resursele respective din domeniul 
egalității de gen este un aspect extrem de 
important;

Or. en

Amendamentul 155
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul K c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kc. întrucât există un comisar 
responsabil în mod exclusiv pentru 
egalitate și Parlamentul European are o 
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comisie destinată drepturilor femeilor și 
egalității de gen, dar nu există o 
formațiune specifică a Consiliului privind 
egalitatea de gen, iar miniștrii și secretarii 
de stat responsabili pentru egalitatea de 
gen nu dispun de un forum specific 
pentru discuții,

Or. en

Amendamentul 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic 
de implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale 
alese, constând în măsuri specifice și în 
aplicarea consecventă a integrării 
perspectivei de gen și intersecționalității 
ca principii transversale, și salută 
legătura puternică dintre domeniile de 
activitate și eliminarea stereotipurilor, 
prejudecăților de gen și discriminării;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 157
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale 
alese, constând în măsuri specifice și în 
aplicarea consecventă a integrării 
perspectivei de gen și intersecționalității 
ca principii transversale, și salută legătura 
puternică dintre domeniile de activitate și 
eliminarea stereotipurilor, prejudecăților de 
gen și discriminării;

1. subliniază adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și salută legătura 
puternică dintre domeniile de activitate și 
eliminarea stereotipurilor, prejudecăților de 
gen și discriminării;

Or. es

Amendamentul 158
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale alese, 
constând în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de gen 
și intersecționalității ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
sprijină obiectivul Comisiei privind o 
Uniune Europeană fără discriminare și 
inegalități structurale pentru toate 
persoanele în toată diversitatea lor; 
subliniază importanța abordării duale alese, 
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dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

constând în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de gen 
și intersecționalității ca principii 
transversale, salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării și solicită mecanisme de 
monitorizare puternice pentru a măsura și 
a evalua periodic succesul strategiei și al 
măsurilor acesteia;

Or. en

Amendamentul 159
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale alese, 
constând în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de gen 
și intersecționalității ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen; subliniază 
importanța abordării duale alese, constând 
în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de gen 
și intersecționalității ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

Or. pl

Amendamentul 160
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale 
alese, constând în măsuri specifice și în 
aplicarea consecventă a integrării 
perspectivei de gen și intersecționalității 
ca principii transversale și salută legătura 
puternică dintre domeniile de activitate și 
eliminarea stereotipurilor, prejudecăților 
de gen și discriminării;

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată în primele 100 de zile ale 
noii Comisii, ca semnal de implicare 
politică în politicile europene privind 
egalitatea de gen, un cadru politic clar și 
ambițios de combatere a atacurilor 
împotriva drepturilor femeilor și a egalității 
de gen; salută legătura puternică dintre 
domeniile de activitate și eliminarea 
oricărui tip de discriminare;

Or. it

Amendamentul 161
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale alese, 
constând în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de 

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic de afirmare în continuare a 
drepturilor femeilor și a egalității de gen și 
de combatere a atacurilor împotriva 
acestora; subliniază importanța abordării 
duale alese, constând în măsuri specifice și 
în angajamentul de a pune în aplicare în 
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gen și intersecționalității ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

mod consecvent integrarea perspectivei de 
gen și intersecționalitatea ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

Or. en

Amendamentul 162
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale alese, 
constând în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de gen 
și intersecționalității ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

1. recunoaște adoptarea Comunicării 
Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”, enunțată la timp în primele 100 de 
zile ale noii Comisii, ca semnal puternic de 
implicare politică în politicile europene 
privind egalitatea de gen și ca un cadru 
politic decisiv, clar și ambițios de 
combatere a atacurilor împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen; 
subliniază importanța abordării duale alese, 
constând în măsuri specifice și în aplicarea 
consecventă a integrării perspectivei de gen 
și intersecționalității ca principii 
transversale, și salută legătura puternică 
dintre domeniile de activitate și eliminarea 
stereotipurilor, prejudecăților de gen și 
discriminării;

Or. pl

Amendamentul 163
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

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

1a. salută tratarea cu prioritate a 
egalității de gen de către noua comisie și 
președinta acesteia, precum și numirea 
unui comisar specific pentru egalitate, și 
așteaptă raportul anual privind egalitatea 
ca instrument de evaluare util pentru 
aprecierea progreselor și depistarea 
deficiențelor și a necesităților de integrare 
a perspectivei de gen în cadrul politic;

Or. en

Amendamentul 164
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că Comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152) trebuie interpretată 
ținând seama de competențele naționale și 
de circumstanțele specifice ale fiecărui 
stat membru;

Or. pl

Amendamentul 165
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea 

eliminat
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lor, precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

Or. fr

Amendamentul 166
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea 
lor, precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

eliminat

Or. es

Amendamentul 167
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea lor, 
precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare pentru persoanele 
cu handicap, persoanele LGBTI+ și romii 
și solicită crearea unui cadru strategic 
pentru conectarea lor, precum și adoptarea 
unei abordări intersecționale în toate aceste 
strategii; reiterează necesitatea de a 
accelera măsurile specifice pentru a 
garanta nediscriminarea, egalitatea și 
protejarea femeilor subreprezentate în 
mod structural și a categoriilor 
defavorizate; reamintește Comisiei că sunt 
necesare eforturi suplimentare în această 
direcție;

Or. en
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Amendamentul 168
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea lor, 
precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea lor, 
precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii; 
subliniază că sunt importante 
monitorizarea situației și adaptarea 
flexibilă la rezultate, precum și la 
provocările viitoare, utilizând politicile 
actuale sau sugerând noi instrumente, 
astfel cum a demonstrat criza provocată 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 169
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea 
lor, precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

2. ia act de anunțarea mai multor 
strategii pentru consolidarea meritocrației 
la locul de muncă și respectarea 
demnității umane, promovând 
angajamentul de a sprijini politicile 
privind familia și natalitatea;

Or. it

Amendamentul 170
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Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea lor, 
precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

2. ia act de anunțarea mai multor 
strategii complementare și solicită crearea 
unui cadru strategic pentru conectarea lor, 
precum și adoptarea unei abordări 
intersecționale în toate aceste strategii;

Or. pt

Amendamentul 171
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. menționează că principalele 
obiective ale politicilor privind egalitatea 
de gen sunt:
- combaterea violenței și a inegalităților, 
în special a celor cauzate de normele 
sociale dictate de grupuri religioase și 
comunitare ostile respectului față de 
femei, care este un atribut inerent al 
civilizației europene;
- egalitatea de remunerare între bărbați și 
femei pentru o muncă de valoare egală și 
pentru competențe egale;
- sprijinul economic pentru mame și femei 
însărcinate;
- îmbunătățirea drepturilor de pensie 
pentru femeile care și-au crescut copiii;
- combaterea violenței în familie;

Or. fr
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Amendamentul 172
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă 
în ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 173
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă 
în ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

eliminat

Or. es

Amendamentul 174
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă în 3. regretă că strategia rămâne vagă în 
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ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare și că aceasta nu 
stabilește obiective concrete în domeniul 
egalității de gen care să fie realizate până 
în 2025 și nici instrumente clare de 
monitorizare; invită, prin urmare, Comisia 
să stabilească calendare concrete, 
responsabilități, un mecanism de revizuire 
anuală și de monitorizare și acțiuni 
specifice suplimentare; solicită, de 
asemenea, să se propună orientări și o 
foaie de parcurs privind modul eficace de 
aplicare a abordării intersecționale și a 
integrării perspectivei de gen, inclusiv a 
integrării dimensiunii de gen în buget, și 
să se elaboreze indicatori, obiective și 
instrumente de monitorizare, precum și să 
se aloce resurse umane și financiare 
pentru a asigura faptul că acestea sunt 
integrate în mod adecvat și sistematic în 
elaborarea tuturor politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 175
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale; 
solicită, în special, calendare clare cu 
privire la elaborarea unui nou cadru 
pentru cooperarea platformelor de 
internet, la noua strategie a UE privind 
eradicarea traficului de persoane, la 
strategia privind egalitatea de gen în 
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industria audiovizualului (ca parte a 
subprogramului MEDIA) și la campania 
de comunicare la nivelul UE pentru 
combaterea stereotipurilor de gen;

Or. en

Amendamentul 176
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale și a 
abordării privind integrarea perspectivei 
de gen, precum și resurse adecvate în 
acest scop; invită Comisia să instituie 
mecanisme de monitorizare pentru a 
urmări progresele înregistrate de 
strategie, cu scopul de a asigura deplina 
realizare a angajamentelor sale;

Or. en

Amendamentul 177
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
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concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

concrete, indicatori de succes clari și 
măsurabili și acțiuni specifice 
suplimentare, precum și orientări privind 
modul eficace de aplicare a abordării 
intersecționale;

Or. en

Amendamentul 178
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

3. ia act de faptul că strategia rămâne 
vagă în ceea ce privește calendarul mai 
multor măsuri; invită Comisia să 
stabilească calendare concrete și acțiuni 
specifice suplimentare, în cooperare cu 
statele membre;

Or. it

Amendamentul 179
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească calendare 
concrete și acțiuni specifice suplimentare, 
precum și orientări privind modul eficace 
de aplicare a abordării intersecționale;

3. regretă că strategia rămâne vagă în 
ceea ce privește calendarul mai multor 
măsuri extrem de necesare; invită, prin 
urmare, Comisia să stabilească o foaie de 
parcurs concretă, cu calendare și acțiuni 
specifice suplimentare, precum și orientări 
privind modul eficace de aplicare a 
abordării intersecționale;
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Or. en

Amendamentul 180
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să își respecte 
angajamentele asumate în cadrul 
Programului de lucru pentru 2020 în 
orice formă revizuită și să prezinte la timp 
o propunere de măsuri obligatorii de 
transparență a remunerării, o strategie a 
UE privind drepturile victimelor, o 
strategie privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTI, un cadru post-2020 al 
UE privind strategiile pentru egalitatea și 
incluziunea romilor, o nouă strategie a 
UE privind eradicarea traficului de 
persoane și un Plan de acțiune al UE 
privind egalitatea de gen și emanciparea 
femeilor în contextul relațiilor externe 
pentru perioada 2021-2025;

Or. en

Amendamentul 181
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită ca egalitatea între femei și 
bărbați și egalitatea de gen să reprezinte 
elemente esențiale și fundamentale în 
politicile Uniunii, respectând pe deplin 
diferențele și complementaritățile 
reciproce între femei și bărbați și solicită, 
în acest sens, ca utilizarea fondurilor 
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europene să fie direcționată către acțiuni 
concrete de sprijinire a cetățenilor și nu 
de promovare a campaniilor pur 
ideologice, care au drept unic obiectiv 
formarea unor noi modele de acest gen;

Or. it

Amendamentul 182
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită ca egalitatea de gen să 
constituie un element esențial al 
politicilor Uniunii, respectând pe deplin 
diferențele și complementaritățile 
reciproce dintre bărbați și femei și 
solicită, în acest sens, ca utilizarea 
fondurilor europene să vizeze acțiuni 
concrete care să sprijine cetățenii, și nu 
doar să promoveze campanii ideologice al 
căror unic obiectiv este acela de a forma 
noi modele legate de gen;

Or. fr

Amendamentul 183
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia, în parteneriat cu 
statele membre, să monitorizeze și să 
depună eforturi pentru punerea în 
aplicare pe deplin a Platformei de acțiune 
de la Beijing, a Programului de acțiune al 
CIPD și a rezultatelor conferințelor sale 
de revizuire, precum și a tuturor 
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obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
inclusiv a obiectivelor 3.7 și 5.6, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul UE, 
utilizând indicatori în conformitate cu 
cadrul global de indicatori al ONU pentru 
ODD;

Or. en

Amendamentul 184
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază, totuși, că este necesară 
o abordare bazată pe oportunități a 
strategiei privind egalitatea de gen; 
solicită Comisiei să considere „egalitatea 
de șanse pentru femei” ca punct de 
pornire pentru dezvoltarea în continuare 
a strategiei;

Or. en

Amendamentul 185
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă statele membre să 
aprobe și să pună în aplicare Directiva 
privind combaterea discriminării și să 
garanteze că formele multiple și 
intersecționale de discriminare sunt 
eradicate în toate statele membre ale UE;

Or. en



AM\1206793RO.docx 97/189 PE652.642v01-00

RO

Amendamentul 186
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că ar fi un semnal 
greșit să se amâne anumite elemente ale 
noii strategii; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să continue strategia privind 
egalitatea de gen și să respecte calendarul 
propus; salută angajamentul de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
transparența remunerării până la 
sfârșitul anului 2020, de a consolida 
asigurarea respectării principiului 
remunerării egale pentru o muncă de 
valoare egală între femei și bărbați și de a 
elimina diferența de remunerare între 
femei și bărbați și disparitatea de gen în 
ceea ce privește pensiile în cooperare cu 
partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 187
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită Comisia și statele membre, 
în conformitate cu obiectivele strategiei, 
să integreze în mod sistematic o 
perspectivă de gen în toate etapele de 
răspuns la criza provocată de pandemia 
de COVID-19 și să promoveze implicarea 
femeilor la toate nivelurile procesului 
decizional;
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Or. en

Amendamentul 188
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că este necesar să se 
asigure colectarea și analiza fiabile și 
adecvate ale datelor dezagregate în 
funcție de gen pentru a asigura baza 
luării deciziilor, mobilizând și extinzând 
finanțarea, precum și capacitățile EIGE;

Or. en

Amendamentul 189
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază că este necesar să se 
aloce fonduri adecvate, acordând atenția 
cuvenită nevoilor femeilor în următorul 
CFM, inclusiv în cadrul politicii de 
coeziune a UE și al PAC, în cadrul 
programului „Drepturi și valori”, al 
programului Orizont Europa și al 
programului InvestEU; invită Comisia să 
își continue eforturile privind punerea în 
aplicare a integrării dimensiunii de gen în 
buget ca parte integrantă a procedurii 
bugetare, împreună cu îmbunătățirea 
monitorizării cheltuielilor efectuate în 
domeniul egalității de gen, în urma 
angajamentelor sale asumate în cadrul 
strategiei privind egalitatea de gen; invită 
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Comisia și statele membre ale UE să țină 
seama în mod corespunzător de nevoile 
femeilor, concepând și distribuind 
totodată fondurile stabilite în cadrul 
planului de redresare „Next generation 
EU” pentru Europa;

Or. en

Amendamentul 190
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. invită statele membre să facă 
periodic schimb de bune practici și să se 
angajeze să efectueze o convergență 
ascendentă și o armonizare a drepturilor 
femeilor în Europa, fiecare introducând 
în dreptul său intern măsurile și practicile 
naționale cele mai ambițioase în vigoare 
în prezent în statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 191
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. putem, de asemenea, să solicităm 
includerea indicelui egalității de gen al 
EIGE în procesul de monitorizare al 
Comisiei, elaborarea unui indicator al 
disparității de gen în ceea ce privește 
pensiile, în urma recomandărilor 
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formulate de Parlament în cadrul 
Rezoluției sale din 14 iunie 2017 
referitoare la necesitatea unei strategii a 
Uniunii Europene pentru a eradica și a 
preveni decalajul de pensii dintre bărbați 
și femei, care să fie monitorizat în cadrul 
strategiei privind egalitatea de gen ca 
fiind singurul indicator care acumulează 
toate inegalitățile cu care se confruntă 
femeile pe parcursul vieții lor, precum și 
luarea în considerare a altor indicatori 
privind diferența de remunerare și de 
îngrijire între femei și bărbați, decalajul 
digital dintre sexe etc.;

Or. en

Amendamentul 192
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. invită Consiliul să instituie un 
organism dedicat egalității de gen care să 
reunească miniștrii și secretarii de stat 
responsabili cu egalitatea de gen în cadrul 
unui forum specific, cu scopul de a oferi 
măsuri comune și concrete pentru a 
răspunde provocărilor în domeniul 
drepturilor femeilor și al egalității de gen 
și să asigure discutarea problemelor 
legate de egalitatea de gen la cel mai înalt 
nivel politic;

Or. en

Amendamentul 193
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
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Punctul 3 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3e. invită Consiliul să adopte concluzii 
ale Consiliului pentru aprobarea 
strategiei privind egalitatea de gen și să 
identifice măsuri concrete de punere a în 
aplicare a acesteia;

Or. en

Amendamentul 194
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eliminarea violenței împotriva femeilor Eliminarea violenței împotriva femeilor și 
a violenței pe criterii de gen

Or. en

Amendamentul 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul la 
nivelul UE; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor măsuri specifice pentru a 
aborda disparitățile existente între statele 
membre; atrage însă atenția asupra 
faptului că mai multe încercări de a 
convinge statele membre reticente au 
eșuat deja; salută călduros, prin urmare, 
intenția Comisiei de a propune măsuri în 
2021 pentru a îndeplini obiectivele 

eliminat
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Convenției de la Istanbul în cazul în care 
aderarea UE rămâne blocată; solicită 
acțiuni pregătitoare pentru lansarea unor 
măsuri suplimentare obligatorii din punct 
de vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

Or. fr

Amendamentul 196
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul la 
nivelul UE; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor măsuri specifice pentru a 
aborda disparitățile existente între statele 
membre; atrage însă atenția asupra 
faptului că mai multe încercări de a 
convinge statele membre reticente au 
eșuat deja; salută călduros, prin urmare, 
intenția Comisiei de a propune măsuri în 
2021 pentru a îndeplini obiectivele 
Convenției de la Istanbul în cazul în care 
aderarea UE rămâne blocată; solicită 
acțiuni pregătitoare pentru lansarea unor 
măsuri suplimentare obligatorii din punct 
de vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 

4. îndeamnă UE să nu adere la 
Convenția de la Istanbul pentru a nu crea 
un decalaj și mai mare în ceea ce privește 
inegalitățile dintre bărbați și femei;
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includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

Or. es

Amendamentul 197
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre; 
atrage însă atenția asupra faptului că mai 
multe încercări de a convinge statele 
membre reticente au eșuat deja; salută 
călduros, prin urmare, intenția Comisiei de 
a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la 
Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată; solicită acțiuni 
pregătitoare pentru lansarea unor măsuri 
suplimentare obligatorii din punct de 
vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

4. sprijină angajamentul Comisiei de 
a combate violența bazată pe gen, de a 
sprijini și a proteja victimele unor astfel 
de infracțiuni și de a trage la răspundere 
făptașii pentru infracțiunile comise; 
sprijină planul Comisiei de a continua să 
facă presiuni pentru ratificarea Convenției 
de la Istanbul la nivelul UE;subliniază, în 
acest context, necesitatea unor măsuri 
specifice pentru a aborda disparitățile 
existente între statele membre; atrage însă 
atenția asupra faptului că mai multe 
încercări de a convinge statele membre 
reticente au eșuat deja; salută călduros, prin 
urmare, intenția Comisiei de a propune 
măsuri în 2021 pentru a îndeplini 
obiectivele Convenției de la Istanbul în 
cazul în care aderarea UE rămâne blocată; 
solicită acțiuni pregătitoare pentru lansarea 
unor măsuri suplimentare obligatorii din 
punct de vedere juridic în scopul de a 
elimina violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă; consideră că este 
deosebit de important în acest sens să se 
prevadă și să se sancționeze infracțiunile, 
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formele specifice de violență bazată pe 
gen, cum ar fi mutilarea genitală a 
femeilor (MGF), avortul forțat, 
sterilizarea forțată, căsătoriile forțate, 
pornografia vindicativă și violența bazată 
pe gen săvârșită online;

Or. it

Amendamentul 198
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul la 
nivelul UE; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor măsuri specifice pentru a 
aborda disparitățile existente între statele 
membre; atrage însă atenția asupra 
faptului că mai multe încercări de a 
convinge statele membre reticente au 
eșuat deja; salută călduros, prin urmare, 
intenția Comisiei de a propune măsuri în 
2021 pentru a îndeplini obiectivele 
Convenției de la Istanbul în cazul în care 
aderarea UE rămâne blocată; solicită 
acțiuni pregătitoare pentru lansarea unor 
măsuri suplimentare obligatorii din punct 
de vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

4. salută decizia Consiliului de a 
ratifica Convenția de la Istanbul în 
domeniile de competență ale UE; constată 
că, în pofida existenței unei legislații în 
UE și în statele sale membre care interzice 
violența de gen și introduce sancțiuni 
penale, problema rămâne însă departe de 
a fi rezolvată; constată, prin urmare, că 
problema violenței nu poate fi rezolvată 
printr-o legislație suplimentară, ci printr-
o mai bună punere în aplicare, prin 
disponibilitatea autorităților competente 
de a coopera și prin educația în spiritul 
respectului reciproc;

Or. pl
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Amendamentul 199
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre; 
atrage însă atenția asupra faptului că mai 
multe încercări de a convinge statele 
membre reticente au eșuat deja; salută 
călduros, prin urmare, intenția Comisiei de 
a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la 
Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată; solicită acțiuni 
pregătitoare pentru lansarea unor măsuri 
suplimentare obligatorii din punct de 
vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre, 
în special în timpul actualei crize sanitare 
provocate de pandemia de COVID-19, 
pentru a aborda creșterea numărului de 
cazuri de violență a bărbaților împotriva 
femeilor și fetelor; atrage însă atenția 
asupra faptului că mai multe încercări de a 
convinge statele membre reticente au eșuat 
deja; salută călduros, prin urmare, intenția 
Comisiei de a propune măsuri în 2021 
pentru a îndeplini obiectivele Convenției 
de la Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată; solicită acțiuni 
pregătitoare pentru lansarea unei directive-
cadru privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor, în temeiul 
articolului 84 din TFUE, pentru a 
combate orice forme de violență printr-o 
abordare intersecțională puternică; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă, care să se bazeze pe 
dispozițiile stabilite în Convenția de la 
Istanbul și, de asemenea, să răspundă 
nevoilor de combatere a exploatării 
sexuale, a traficului de persoane și a 
violenței cibernetice;

Or. en
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Amendamentul 200
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul la 
nivelul UE; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor măsuri specifice pentru a 
aborda disparitățile existente între statele 
membre; atrage însă atenția asupra faptului 
că mai multe încercări de a convinge 
statele membre reticente au eșuat deja; 
salută călduros, prin urmare, intenția 
Comisiei de a propune măsuri în 2021 
pentru a îndeplini obiectivele Convenției 
de la Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată; solicită acțiuni 
pregătitoare pentru lansarea unor măsuri 
suplimentare obligatorii din punct de 
vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să încurajeze statele membre să 
ratifice Convenția de la Istanbul; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre; 
atrage însă atenția asupra faptului că mai 
multe încercări de a convinge statele 
membre reticente au eșuat deja; salută 
călduros, prin urmare, intenția Comisiei de 
a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la 
Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată, având în vedere că aceste 
acțiuni vor respecta principiile Tratatelor 
UE, și anume, principiul subsidiarității 
menționat la articolul 5 alineatul (3) din 
TUE, principiul proporționalității 
menționat la articolul 5 alineatul (4) din 
TUE, principiul respectării egalității și 
identității naționale a statelor membre 
menționat la articolul 4 alineatul (2) din 
TUE; solicită acțiuni pregătitoare pentru 
lansarea unor măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic în 
scopul de a elimina violența împotriva 
femeilor; salută călduros extinderea 
planificată a definițiilor domeniilor de 
criminalitate deosebit de gravă prevăzute la 
articolul 83 alineatul (1) din TFUE, dar 
solicită includerea tuturor formelor de 
violență pe criterii de gen, pentru a adopta 
o abordare proactivă și a pune bazele unei 
directive a UE pe această temă;

Or. pl
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Amendamentul 201
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre; 
atrage însă atenția asupra faptului că mai 
multe încercări de a convinge statele 
membre reticente au eșuat deja; salută 
călduros, prin urmare, intenția Comisiei de 
a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la 
Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată; solicită acțiuni 
pregătitoare pentru lansarea unor măsuri 
suplimentare obligatorii din punct de 
vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre; 
atrage însă atenția asupra faptului că mai 
multe încercări de a convinge statele 
membre reticente au eșuat deja; salută 
călduros, prin urmare, intenția Comisiei de 
a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la 
Istanbul și solicită ca acest lucru să se 
realizeze în paralel cu negocierile pentru 
aderarea UE; salută călduros extinderea 
planificată a definițiilor domeniilor de 
criminalitate deosebit de gravă la formele 
specifice de violență pe criterii de gen 
prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din 
TFUE și așteaptă cu interes acest lucru în 
2021; invită Comisia să înceapă urgent 
acțiuni pregătitoare pentru lansarea unor 
măsuri cuprinzătoare obligatorii din 
punct de vedere juridic cu scopul de a 
elimina violența împotriva femeilor, 
inclusiv violența cibernetică și discursul 
de incitare la ură din mediul online 
împotriva femeilor, utilizând acest nou 
temei juridic; reamintește că aceste noi 
măsuri legislative ar trebui să fie 
complementare ratificării Convenției de la 
Istanbul, dar în orice caz o alternativă la 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 202
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul la 
nivelul UE; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor măsuri specifice pentru a 
aborda disparitățile existente între statele 
membre; atrage însă atenția asupra 
faptului că mai multe încercări de a 
convinge statele membre reticente au 
eșuat deja; salută călduros, prin urmare, 
intenția Comisiei de a propune măsuri în 
2021 pentru a îndeplini obiectivele 
Convenției de la Istanbul în cazul în care 
aderarea UE rămâne blocată; solicită 
acțiuni pregătitoare pentru lansarea unor 
măsuri suplimentare obligatorii din punct 
de vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

4.  condamnă mutilarea genitală a 
femeilor și solicită statelor membre să 
impună obligația de raportare a cazurilor 
constatate de către cadrele medicale, 
cadrele didactice, autoritățile de aplicare 
a legii și profesioniștii din domeniul 
serviciilor sociale, în mod similar cu alte 
tipuri de abuzuri, cum ar fi abuzul asupra 
copiilor și, de asemenea, să îi urmărească 
sistematic pe autorii acestor fapt; salută 
extinderea planificată a definițiilor 
domeniilor de criminalitate deosebit de 
gravă prevăzute la articolul 83 alineatul (1) 
din TFUE;

Or. it

Amendamentul 203
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 

4. sprijină planul Comisiei de a 
continua să facă presiuni pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul la nivelul UE; 
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subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre; 
atrage însă atenția asupra faptului că mai 
multe încercări de a convinge statele 
membre reticente au eșuat deja; salută 
călduros, prin urmare, intenția Comisiei de 
a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la 
Istanbul în cazul în care aderarea UE 
rămâne blocată; solicită acțiuni 
pregătitoare pentru lansarea unor măsuri 
suplimentare obligatorii din punct de 
vedere juridic în scopul de a elimina 
violența împotriva femeilor; salută 
călduros extinderea planificată a 
definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe 
criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a 
UE pe această temă;

subliniază, în acest context, necesitatea 
unor măsuri specifice pentru a aborda 
disparitățile existente între statele membre 
în ceea ce privește legislația, politicile și 
serviciile, precum și creșterea violenței în 
timpul pandemiei de COVID-19; atrage 
însă atenția asupra faptului că mai multe 
încercări de a convinge statele membre 
reticente au eșuat deja și că guvernul 
Ungariei a decis recent să nu ratifice 
deloc convenția; salută călduros, prin 
urmare, intenția Comisiei de a propune 
măsuri în 2021 pentru a îndeplini 
obiectivele Convenției de la Istanbul în 
cazul în care aderarea UE rămâne blocată; 
solicită inițierea imediată a unor acțiuni 
pregătitoare cu scopul de a lansa măsuri 
suplimentare obligatorii din punct de 
vedere juridic și o directivă a UE pentru 
prevenirea și combaterea violenței pe 
criterii de gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului de incitare la 
ură din mediul online împotriva femeilor 
cât mai curând posibil; salută inițiativa de 
includere în domeniile de criminalitate a 
formelor specifice de violență pe criterii de 
gen în conformitate cu articolul 83 
alineatul (1) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 204
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. condamnă campania împotriva 
Convenției de la Istanbul care vizează 
violența împotriva femeilor și 
interpretarea greșită a acesteia; este 
preocupat de refuzul de a aplica norma 
toleranței zero în cazurile de violență 
împotriva femeilor și de violență de gen, 
normă care se bucură de un puternic 
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consens la nivel internațional; indică 
faptul că este pusă sub semnul întrebării 
însăși esența principiilor drepturilor 
omului, egalității, autonomiei și 
demnității; invită Consiliul să finalizeze 
ratificarea și deplina punere în aplicare a 
Convenției de la Istanbul de către UE și 
să promoveze ratificarea acesteia de către 
toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 205
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată faptul că politicile în 
favoarea egalității de gen au ca obiective 
principale:
- combaterea violenței și a inegalităților;
- remunerație egală pentru femei și 
bărbați, muncă egală și egalitate de 
competențe;
- sprijin economic acordat mamelor si 
femeilor însărcinate;
- acordarea de indemnizații parentale 
specifice și contabilizarea privind 
drepturile la pensie;
- combaterea violenței domestice

Or. it

Amendamentul 206
Sandra Pereira

Propunerea de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că orice strategie 
privind egalitatea ar trebui să abordeze 
toate formele de violență împotriva 
femeilor, inclusiv regresul și încălcarea 
drepturilor și a sănătății sexuale și 
reproductive ale femeilor; reiterează 
faptul că accesul la serviciile publice și la 
asistența medicală, în special accesul la 
serviciile de inducere a avortului și 
sprijinul psihologic pentru femeile care 
sunt victime ale violenței, ar trebui să fie 
considerate o prioritate;

Or. pt

Amendamentul 207
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută angajamentul de a asigura 
faptul că noua strategie privind drepturile 
victimelor va aborda nevoile specifice ale 
victimelor violenței împotriva femeilor și 
fetelor; subliniază că este necesară 
eliminarea lacunelor actuale din legislația 
UE în ceea ce privește standardele 
internaționale privind violența împotriva 
femeilor, în special Convenția de la 
Istanbul, în vederea consolidării 
legislației privind drepturile, protecția și 
despăgubirea victimelor;

Or. en

Amendamentul 208
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
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Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită ca violența împotriva 
femeilor să fie sancționată cu cele mai 
aspre pedepse penale; solicită ca, în 
materia delictelor de presă, în anumite 
societăți europene, să se renunțe la 
utilizarea sintagmei „crime de onoare” 
pentru a desemna asasinatele în rândul 
tinerelor care refuză să respecte 
considerentele legii islamice;

Or. fr

Amendamentul 209
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât 
a violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare pentru 
prevenirea violenței interpersonale;

Or. es

Amendamentul 210
Maria Noichl, Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag 
Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu; 
subliniază importanța implicării 
autorităților locale și regionale în acest 
proces; subliniază rolul educației, inclusiv 
a educației băieților și a bărbaților, și 
solicită combaterea masculinității toxice 
în această privință;

Or. en

Amendamentul 211
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; afirmă cu fermitate faptul că 
aplicarea legii islamice constituie în 
prezent cel mai important vector de 
creștere a violenței împotriva femeilor în 
lume, dar și în statele membre ale Uniunii 
Europene cu o populație musulmană 
semnificativă;

Or. fr

Amendamentul 212
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Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice;

Or. fr

Amendamentul 213
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară, precum și o 
posibilă legislație, privind prevenirea 
practicilor dăunătoare și de a lansa o rețea 
a UE pentru prevenirea atât a violenței 
bazate pe gen, cât și a violenței domestice; 
solicită ca definițiile și obiectivele 
Convenției de la Istanbul să fie aplicate și 
ca organizațiile societății civile și cele care 
militează pentru drepturile femeilor să fie 
implicate continuu; îndeamnă la 
propunerea unor măsuri de urmărire 
adecvate, care să respecte principiul 
nediscriminării;

Or. en
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Amendamentul 214
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice, fără ca acest lucru să conducă 
la o majorare a bugetului UE;

Or. fr

Amendamentul 215
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca organizațiile 
societății civile și cele care militează 
pentru drepturile femeilor să fie implicate 
continuu;

Or. pl

Amendamentul 216
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută planul de a prezenta o 
recomandare suplimentară privind 
prevenirea practicilor dăunătoare și de a 
lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a 
violenței bazate pe gen, cât și a violenței 
domestice; solicită ca definițiile și 
obiectivele Convenției de la Istanbul să fie 
aplicate și ca organizațiile societății civile 
și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

5. ia act de planul de a prezenta o 
recomandare privind prevenirea practicilor 
dăunătoare și de a lansa o rețea a UE 
pentru prevenirea atât a violenței bazate pe 
gen, cât și a violenței domestice, fără a 
impune suplimentări ale bugetului UE;

Or. it

Amendamentul 217
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea protejării 
fetelor minore care aparțin minorităților 
sau care au o problemă de sănătate sau 
un handicap, acestea fiind posibile 
victime și ținte ale diferitelor forme de 
violență; sprijină planul Comisiei de a 
prezenta și a finanța măsuri de combatere 
a posibilelor abuzuri, a exploatării și a 
violenței împotriva acestor grupuri 
deosebit de vulnerabile;

Or. it

Amendamentul 218
Sandra Pereira

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

5a. solicită să se asigure o protecție 
adecvată femeilor care sunt victime ale 
violenței domestice, sporind resursele 
statelor și răspunsurile eficiente ale 
acestora;

Or. pt

Amendamentul 219
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Pina 
Picierno, Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și vizibilitate și, prin urmare, 
invită statele membre să adopte 
Convențiile 190 și 189 ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), pentru a 
consolida drepturile lucrătorilor, în special 
ale femeilor, în economia informală, și să 
asigure faptul că mecanismele de tratare 
a plângerilor sunt independente, 
confidențiale și accesibile pentru toate 
femeile fără discriminare și că se asigură 
măsuri specifice pentru protejarea 
reclamanților împotriva represaliilor din 
partea angajatorului și împotriva 
victimizării repetate; salută angajamentul 
Comisiei de a adopta, în calitate de 
angajator, un nou cadru juridic 
cuprinzător, dotat cu un set de măsuri de 
prevenire și de răspuns care să combată 
hărțuirea la locul de muncă;

Or. en
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Amendamentul 220
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală, și să asigure faptul 
că mecanismele de tratare a plângerilor și 
de soluționare a reclamațiilor sunt 
independente, confidențiale, accesibile și 
eficace pentru toate femeile fără niciun 
fel de discriminare și că sunt puse în 
aplicare măsuri specifice pentru 
protejarea reclamanților împotriva 
represaliilor angajatorului și împotriva 
victimizării repetate;

Or. en

Amendamentul 221
Rosa Estaràs Ferragut, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că lucrătorii din 
sectoarele cele mai vulnerabile [...] nu 
beneficiază de protecție;
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membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

Or. es

Amendamentul 222
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii 
la locul de muncă; solicită, prin urmare, 
statelor membre să ratifice Convenția 190 
a Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), adoptată recent, cu privire la 
hărțuirea și violența la locul de muncă; 
subliniază că îngrijitorii informali, 
lucrătorii casnici și lucrătorii agricoli, 
printre alții, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convenția 189 a 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

Or. en

Amendamentul 223
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă, precum și necesitatea 
unor măsuri concrete la nivelul UE 
pentru combaterea hărțuirii psihologie și 
sexuale pentru a aborda aceste aspecte; 
subliniază că îngrijitorii informali, 
lucrătorii casnici și lucrătorii agricoli, în 
special, nu beneficiază de protecție și, prin 
urmare, invită statele membre să adopte 
Convențiile 190 și 189 ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), pentru a 
consolida drepturile lucrătorilor, în special 
ale femeilor, în economia informală;

Or. en

Amendamentul 224
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală; îndeamnă Comisia să 
prezinte o directivă privind mișcarea 
#MeToo care să abordeze hărțuirea 
sexuală la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 225
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Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii 
la locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la prezența generalizată a actelor de 
violență în societățile noastre, cum ar fi 
cele de la locul de muncă; subliniază, în 
acest sens, că toate măsurile care vizează 
combaterea acestor acte de violență 
trebuie să evite orice tip de discriminare 
pe motive de sex, rasă, naționalitate, 
orientare sexuală, religie sau alte condiții 
sociale;

Or. es

Amendamentul 226
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă; subliniază că îngrijitorii 
informali, lucrătorii casnici și lucrătorii 
agricoli, în special, nu beneficiază de 
protecție și, prin urmare, invită statele 
membre să adopte Convențiile 190 și 189 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), pentru a consolida drepturile 
lucrătorilor, în special ale femeilor, în 
economia informală;

6. subliniază domeniul de aplicare și 
impactul actelor de violență și al hărțuirii la 
locul de muncă pentru bărbați și femei; 
subliniază că îngrijitorii informali, 
lucrătorii casnici și lucrătorii agricoli nu 
beneficiază de protecție și, prin urmare, 
invită statele membre să adopte 
Convențiile 190 și 189 ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), pentru a 
consolida drepturile lucrătorilor, în special 
ale femeilor, în economia informală;

Or. it

Amendamentul 227
Isabella Adinolfi
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul-cheie pe care îl au 
asociațiile societății civile în combaterea 
violenței bazate pe gen și în sprijinirea 
victimelor; observă că insuficiența 
fondurilor face ca misiunea acestor 
asociații să fie și mai complexă; prin 
urmare, îndeamnă Comisia să prevadă în 
buget o finanțare adecvată destinată 
asociațiilor care urmăresc aceste 
obiective;

Or. it

Amendamentul 228
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, 
Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a 
recunoaște și a combate toate tipurile de 
violență și hărțuire din sistemul de 
învățământ, din școli, universități, stagii, 
programe de dezvoltare profesională și 
oricare altele, de la nivelul întregului 
sector;

Or. en

Amendamentul 229
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
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Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
obligatorii pentru combaterea acestor 
forme de violență și sprijinirea statelor 
membre în dezvoltarea de instrumente de 
instruire pentru forțele de poliție, sistemul 
judiciar și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor;

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice 
care afectează în mod disproporționat 
femeile și fetele (inclusiv hărțuirea online, 
hărțuirea cibernetică și discursul sexist de 
incitare la ură); salută, în această 
privință, anunțul de colaborare cu 
platformele tehnologice și sectoarele TIC, 
pentru ca acestea din urmă să abordeze 
problema prin măsuri tehnice adecvate, 
cum ar fi tehnici de prevenire și 
mecanisme de răspuns la conținuturi 
dăunătoare; solicită adoptarea de măsuri 
legislative obligatorii pentru combaterea 
acestor forme de violență și sprijinirea 
statelor membre în dezvoltarea de 
instrumente de instruire pentru serviciile 
implicate în toate etapele, de la prevenire 
și protecție la urmărirea penală, cum ar fi 
forțele de poliție și sistemul judiciar 
împreună cu informațiile și comunicațiile;

Or. en

Amendamentul 230
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
obligatorii pentru combaterea acestor 
forme de violență și sprijinirea statelor 
membre în dezvoltarea de instrumente de 
instruire pentru forțele de poliție, sistemul 
judiciar și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor;

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
obligatorii pentru combaterea acestor 
forme de violență în cadrul unei directive 
privind prevenirea și combaterea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
pentru sprijinirea statelor membre în 
dezvoltarea de instrumente de instruire 
pentru forțele de poliție, sistemul judiciar și 
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sectorul tehnologiei informației și 
comunicațiilor, protejând totodată 
drepturile fundamentale online;

Or. en

Amendamentul 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
obligatorii pentru combaterea acestor 
forme de violență și sprijinirea statelor 
membre în dezvoltarea de instrumente de 
instruire pentru forțele de poliție, sistemul 
judiciar și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor;

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice 
care vizează adesea femeile care 
îndrăznesc să ia atitudine în mod public, 
precum activistele, femeile politicieni și 
alte personalități publice și care este 
utilizată pentru a reduce femeile la tăcere 
și pentru a le elimina din viața publică 
dominată de bărbați; solicită adoptarea de 
măsuri legislative obligatorii pentru 
combaterea acestor forme de violență și 
sprijinirea statelor membre în dezvoltarea 
de instrumente de instruire pentru forțele 
de poliție, sistemul judiciar și sectorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 232
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
îndeamnă statele membre să adopte 
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obligatorii pentru combaterea acestor 
forme de violență și sprijinirea statelor 
membre în dezvoltarea de instrumente de 
instruire pentru forțele de poliție, sistemul 
judiciar și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor;

măsuri legislative obligatorii pentru 
combaterea acestor forme de violență și să 
sprijine statele membre în dezvoltarea de 
instrumente de instruire pentru forțele de 
poliție, sistemul judiciar și sectorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor;

Or. pt

Amendamentul 233
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
obligatorii pentru combaterea acestor 
forme de violență și sprijinirea statelor 
membre în dezvoltarea de instrumente de 
instruire pentru forțele de poliție, sistemul 
judiciar și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor;

7. salută măsurile specifice propuse 
pentru combaterea violenței cibernetice; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
pentru combaterea acestor forme de 
violență și sprijinirea statelor membre în 
dezvoltarea de instrumente de instruire 
pentru forțele de poliție, sistemul judiciar și 
sectorul tehnologiei informației și 
comunicațiilor;

Or. it

Amendamentul 234
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută propunerea de strategie a 
UE pentru victime pentru 2020; solicită, 
în special, o abordare specifică pentru 
violența psihologică împotriva femeilor și 
impactul asupra sănătății lor mintale pe 
termen lung; subliniază că este necesară 
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eliminarea lacunelor actuale din legislația 
UE în ceea ce privește standardele 
internaționale privind violența împotriva 
femeilor, cum ar fi Convenția de la 
Istanbul, în vederea consolidării 
legislației privind drepturile, protecția și 
despăgubirea victimelor; subliniază că 
este necesar ca toate victimele să aibă 
acces la justiție prin punerea în aplicare a 
Directivei privind drepturile victimelor, 
care este încă incompletă în unele state 
membre;

Or. en

Amendamentul 235
Pina Picierno, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. atrage atenția Comisiei și statelor 
membre cu privire la situația extrem de 
dramatică a copiilor rămași orfani ca 
urmare a violenței pe criterii de gen sau 
forțați să trăiască într-un mediu de 
violență domestică și le îndeamnă să țină 
seama de aceste situații atunci când 
abordează problema violenței domestice;

Or. en

Amendamentul 236
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită să se continue promovarea 
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drepturilor victimelor și prin 
instrumentele existente, cum ar fi ordinul 
european de protecție;

Or. en

Amendamentul 237
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; solicită, așadar, ca 
strategia să examineze îndeaproape 
situația femeilor implicate în prostituție și 
impactul prostituției transfrontaliere; 
subliniază rolul important și activitatea 
coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de persoane și subliniază 
importanța continuării acestei activități în 
viitor; insistă că este important să se 
includă măsuri și strategii de reducere a 
cererii, cum ar fi, de exemplu, așa-
numitul model nordic;

Or. en

Amendamentul 238
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei recunoașteri clare a 
naturii genderizate a traficului de 
persoane și a exploatării sexuale, întrucât 
femeile și fetele sunt cele mai afectate și 
sunt traficate în scopul exploatării sexuale; 
insistă că este important să se includă 
măsuri și strategii de reducere a cererii, de 
combatere a creșterii traficului de 
persoane, atât în interiorul statelor 
membre, cât și între acestea, în vederea 
exploatării sexuale, precum și de 
combatere a tuturor tipurilor de violență 
pe criterii de gen, inclusiv a MGF și a 
căsătoriei timpurii/forțate;

Or. en

Amendamentul 239
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii; solicită efectuarea 
unor anchete la cancelariile și la 
reprezentanțele diplomatice pe lângă 
Uniunea Europeană ale țărilor cunoscute 
pentru practicarea sclaviei, pentru a 
verifica dacă astfel de practici nu 
beneficiază de imunitatea conferită 
acestora;

Or. fr
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Amendamentul 240
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopuri diverse, 
dar în special în scopul exploatării 
sexuale; insistă că este important să se 
adopte o abordare cuprinzătoare și bazată 
pe drepturi pentru eradicarea traficului de 
persoane și invită Comisia să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
Directivei privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane de 
către statele membre; îndeamnă Comisia 
să numească fără întârziere noul 
coordonator antitrafic;

Or. en

Amendamentul 241
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii; subliniază că există o 
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serie de legături între prostituție și traficul 
de persoane și recunoaște că prostituția - 
atât în UE, cât și în întreaga lume - 
alimentează traficul de femei și de minori 
vulnerabili;

Or. pt

Amendamentul 242
Pina Picierno, Alessandra Moretti, Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale și reproductive; 
reiterează apelul său de a pune capăt 
practicii turismului în scopuri de 
maternitate de substituție și de 
reproducere; insistă că este important să se 
includă măsuri și strategii de reducere a 
cererii; 

Or. en

Amendamentul 243
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
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afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale și al traficului de 
organe; insistă că este important să se 
includă măsuri și strategii care să pună 
capăt traficului de persoane;

Or. fr

Amendamentul 244
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult 
așteptata strategie a UE privind eradicarea 
traficului de persoane și subliniază 
necesitatea unei perspective de gen clare, 
întrucât femeile și fetele sunt cele mai 
afectate și sunt traficate în scopul 
exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii 
de reducere a cererii;

8. îndeamnă Comisia să prezinte 
strategia UE privind eradicarea traficului 
de persoane și subliniază necesitatea de a 
acorda o atenție deosebită violenței 
împotriva femeilor, întrucât femeile și 
fetele sunt cele mai afectate și sunt victime 
ale exploatării sexuale și ale traficului de 
organe; insistă că este extrem de important 
să se includă măsuri și strategii de 
eradicare completă a acestor infracțiuni;

Or. it

Amendamentul 245
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere o propunere de revizuire a 
Directivei privind drepturile victimelor, în 
vederea consolidării drepturilor victimelor 
violenței pe criterii de gen, și anticipează 
că noua strategie privind drepturile 
victimelor va include importanța 
combaterii violenței pe criterii de gen;
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Or. en

Amendamentul 246
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită măsuri mai ferme cu 
privire la legislația referitoare la 
infracțiunile sexuale și subliniază că 
relațiile sexuale trebuie să fie întotdeauna 
consensuale; invită Comisia să includă 
recomandări adresate tuturor statelor 
membre pentru a modifica definiția 
violului în legislația lor națională, astfel 
încât aceasta să se bazeze pe lipsa 
consimțământului;

Or. en

Amendamentul 247
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită, în această privință, 
Comisiei Europene să elaboreze o 
directivă privind combaterea traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale în 
UE, deoarece traficul de persoane în 
scopul exploatării sexuale reprezintă cea 
mai răspândită formă de trafic;

Or. en

Amendamentul 248
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Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că prostituția este o 
formă gravă de violență și de exploatare;

Or. pt

Amendamentul 249
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. recunoaște că prostituția și 
exploatarea sexuală reprezintă forme 
inacceptabile de exploatare și încălcare a 
demnității umane și contravin principiilor 
drepturilor omului, inclusiv egalității de 
șanse între femei și bărbați; subliniază că 
normalizarea prostituției are un impact 
asupra percepției tinerilor privind 
sexualitatea și raportul dintre femei și 
bărbați; îndeamnă statele membre să 
acorde sprijin financiar pentru adoptarea 
de programe specifice pentru femeile care 
se prostituează și care doresc să își 
recâștige libertatea și să scape de această 
formă de exploatare și violență; consideră 
că ar trebui luate măsuri practice pentru 
protejarea drepturilor femeilor, prevenind 
excluziunea socială, care în multe cazuri 
conduce la rețele de prostituție;

Or. pt

Amendamentul 250
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută anunțarea unui nou studiu 
la nivelul UE privind prevalența și 
dinamica violenței împotriva femeilor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 251
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută anunțarea unui nou studiu la 
nivelul UE privind prevalența și dinamica 
violenței împotriva femeilor;

9. salută anunțarea unui nou studiu la 
nivelul UE privind prevalența și dinamica 
tuturor formelor de violență împotriva 
femeilor; subliniază necesitatea unor date 
dezagregate în funcție de gen 
cuprinzătoare și comparabile la nivelul 
UE și a armonizării sistemelor de 
colectare a datelor între statele membre;

Or. en

Amendamentul 252
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută anunțarea unui nou studiu la 
nivelul UE privind prevalența și dinamica 
violenței împotriva femeilor;

9. subliniază că este necesară 
colectarea de date dezagregate cu privire 
la toate formele de violență pe criterii de 
gen; salută, în această privință, anunțarea 
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unui nou studiu la nivelul UE privind 
prevalența și dinamica violenței împotriva 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută anunțarea unui nou studiu la 
nivelul UE privind prevalența și dinamica 
violenței împotriva femeilor;

9. ia act de anunțarea unui nou studiu 
la nivelul UE privind prevalența și 
dinamica violenței împotriva femeilor;

Or. fr

Amendamentul 254
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută anunțarea unui nou studiu la 
nivelul UE privind prevalența și dinamica 
violenței împotriva femeilor;

9. (Nu privește versiunea în limba 
română);

Or. it

Amendamentul 255
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că o formă gravă de 
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violență împotriva femeilor este 
răspândirea practicilor care încalcă 
drepturile fundamentale ale femeilor: de 
exemplu, infibulația; lapidarea; uciderea 
în caz de adulter; considerarea femeilor 
ca fiind subordonate bărbaților și 
restricționarea nenumăratelor drepturi și 
libertăți personale, astfel cum se impune 
de către sharia islamică, precum și de 
normele și dictările acesteia; condamnă 
utilizarea acestor practici și solicită 
Comisiei și statelor membre să ia măsuri 
concrete și decisive pentru combaterea 
violenței împotriva femeilor;

Or. it

Amendamentul 256
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută campania de comunicare la 
nivelul UE pentru combaterea 
stereotipurilor de gen, precum și măsurile 
de prevenire a violenței axate pe bărbați, 
băieți și tipuri de masculinitate; solicită 
măsuri mai clare care să vizeze normele 
de masculinitate distructive, deoarece 
stereotipurile de gen sunt cauza profundă 
a inegalității de gen și afectează toate 
domeniile societății;

Or. en

Amendamentul 257
Pina Picierno, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită să se acorde mai multă 
atenție și mai mult sprijin orfelinatelor și 
centrelor de îngrijire substitutivă pentru 
victimele violenței, care au fost închise 
sau a căror capacitate de adăpost a fost 
limitată substanțial în timpul pandemiei 
de COVID-19, obligând femeile sau 
tinerele fete și copiii să se confrunte cu 
carantina în casa persoanei care a comis 
abuzuri împotriva lor;

Or. en

Amendamentul 258
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că promovarea 
fluxurilor de migrație necontrolate 
conduce la încălcări grave ale drepturilor 
femeilor care sunt adesea exploatate și 
discriminate de organizații criminale 
transnaționale și transcontinentale care 
operează în domeniul traficului de 
persoane;

Or. fr

Amendamentul 259
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că violența 
împotriva femeilor este adesea principalul 
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motiv pentru care femeile se confruntă cu 
lipsa de adăpost; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să adopte măsurile necesare 
pentru a preveni violența împotriva 
femeilor care conduce la lipsa de adăpost 
sau o prelungește;

Or. en

Amendamentul 260
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. salută anunțarea unei strategii 
privind drepturile victimelor în 2020, care 
va aborda nevoile specifice ale victimelor 
violenței pe criterii de gen, inclusiv ale 
violenței domestice, pe baza Directivei 
privind drepturile victimelor;

Or. en

Amendamentul 261
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. îndeamnă Consiliul să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 83 
alineatul (1) din TFUE de identificare a 
violenței împotriva femeilor ca un 
domeniu de criminalitate care intră sub 
incidența dreptului Uniunii, deoarece 
există o nevoie specială de a combate 
aceste infracțiuni pe o bază comună;

Or. en
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Amendamentul 262
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. salută anunțarea unei 
recomandări privind prevenirea 
practicilor dăunătoare, pe lângă posibila 
legislație, pentru a combate mutilarea 
genitală a femeilor, sterilizarea forțată, 
căsătoria timpurie și forțată, precum și 
așa-numita „violență comisă în numele 
onoarei”, care afectează în special copiii 
și tinerele fete;

Or. en

Amendamentul 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină revizuirea obiectivelor de 
la Barcelona; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de 
orientări pentru statele membre privind 
abordarea contrastimulentelor financiare 
în ceea ce privește politicile sociale, 
economice și fiscale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 264
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină revizuirea obiectivelor de 
la Barcelona; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de 
orientări pentru statele membre privind 
abordarea contrastimulentelor financiare 
în ceea ce privește politicile sociale, 
economice și fiscale;

eliminat

Or. es

Amendamentul 265
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de orientări 
pentru statele membre privind abordarea 
contrastimulentelor financiare în ceea ce 
privește politicile sociale, economice și 
fiscale;

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona pentru a asigura servicii de 
îngrijire a copiilor gratuite, accesibile și 
de înaltă calitate; solicită sprijin financiar 
și schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de orientări 
pentru statele membre privind abordarea 
contrastimulentelor financiare în ceea ce 
privește politicile sociale, economice și 
fiscale; subliniază obiectivul „câștiguri 
egale - sarcini de îngrijire egale”, care 
trebuie să se afle în centrul acestor 
eforturi, și salută, în acest context, ca o 
primă etapă, Directiva privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată;

Or. en
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Amendamentul 266
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de orientări 
pentru statele membre privind abordarea 
contrastimulentelor financiare în ceea ce 
privește politicile sociale, economice și 
fiscale;

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona și invitația adresată statelor 
membre de a asigura investiții adecvate în 
educația timpurie, în serviciile de îngrijire 
și serviciile de îngrijire de lungă durată, 
inclusiv din finanțarea disponibilă din 
partea Uniunii; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de orientări 
pentru statele membre privind abordarea 
contrastimulentelor financiare în ceea ce 
privește politicile sociale, economice și 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 267
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de 
orientări pentru statele membre privind 
abordarea contrastimulentelor financiare 
în ceea ce privește politicile sociale, 
economice și fiscale;

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona; acordă o atenție deosebită 
„provocării demografice”; solicită sprijin 
financiar și schimburi de bune practici între 
statele membre care nu au atins încă 
obiectivele;

Or. it
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Amendamentul 268
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona; solicită sprijin financiar și 
schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele; 
salută, de asemenea, elaborarea de orientări 
pentru statele membre privind abordarea 
contrastimulentelor financiare în ceea ce 
privește politicile sociale, economice și 
fiscale;

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la 
Barcelona; solicită sprijin și schimburi de 
bune practici între statele membre care nu 
au atins încă obiectivele; salută, de 
asemenea, elaborarea de orientări pentru 
statele membre privind abordarea 
contrastimulentelor financiare în ceea ce 
privește politicile sociale, economice și 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 269
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea creării unei 
rețele de creșe publice și unități de 
învățământ preșcolar: aceasta este o 
responsabilitate socială amplă și ar trebui 
să reprezinte un serviciu public universal, 
care să fie în realitate accesibil tuturor 
copiilor și familiilor care doresc să 
utilizeze această rețea;

Or. pt

Amendamentul 270
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
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Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia, Parlamentul și 
Consiliul să examineze îndeaproape 
nevoile femeilor și participarea acestora 
pe piața muncii, precum și segregarea pe 
orizontală și pe verticală a pieței muncii, 
elaborând în același timp programe în 
următorul cadru financiar multianual, 
precum și planul de redresare „Next 
generation EU”;

Or. en

Amendamentul 271
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța educației și 
îngrijirii timpurii accesibile, la prețuri 
abordabile, de calitate și favorabile 
incluziunii, în special pentru mamele 
tinere, pentru a le acorda posibilitatea de 
a munci și/sau de a studia; reamintește în 
această privință al unsprezecelea 
principiu al Pilonului european al 
drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 272
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că promovarea 
fluxurilor migratorii necontrolate implică 
încălcări grave ale drepturilor femeilor 
care sunt adesea exploatate și 
discriminate de grupurile de criminalitate 
organizată transnaționale și 
transcontinentale din domeniul traficului 
de persoane;

Or. it

Amendamentul 273
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că integrarea 
perspectivei de gen și integrarea 
dimensiunii de gen în buget sunt 
instrumente esențiale pentru a evalua și a 
viza efectele diferitelor măsuri de politică 
și moduri de utilizare a bugetului asupra 
bărbaților și femeilor și ar trebui să fie 
utilizate pe tot parcursul procesului 
decizional și al acțiunilor bugetare;

Or. en

Amendamentul 274
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră prioritară luarea unor 
măsuri pentru sprijinirea familiei, 
inclusiv în ceea ce privește asigurarea 
unor infrastructuri adecvate și accesibile 
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de îngrijire a copiilor, care vor contribui 
pozitiv la participarea femeilor pe piața 
muncii și la perspectivele de pensionare 
ale acestora;

Or. pl

Amendamentul 275
Isabella Adinolfi, Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută planul Comisiei de a realiza 
o economie bazată pe egalitatea de gen și, 
în vederea atingerii acestui obiectiv, 
solicită Comisiei să instituie un fond ad-
hoc pentru finanțarea antreprenoriatului 
în rândul femeilor;

Or. it

Amendamentul 276
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază necesitatea de a stimula 
în mod semnificativ investițiile în 
serviciile publice, în special în serviciile în 
domeniul asistenței medicale, al 
învățământului și al transporturilor, în 
scopul abordării nevoilor populației și al 
contribuirii la independența, egalitatea și 
emanciparea femeilor;

Or. pt
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Amendamentul 277
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită statele membre ale UE să 
transpună în timp util și în mod eficace 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită, 
totodată, Consiliul să monitorizeze în mod 
eficace punerea în aplicare a acesteia;

Or. en

Amendamentul 278
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. invită Comisia să colecteze date 
privind furnizarea unor tipuri diferite de 
îngrijire (îngrijire a copiilor, îngrijire 
pentru persoanele în vârstă și persoanele 
cu handicap sau persoanele care au 
nevoie de îngrijire de lungă durată), care 
să fie incluse într-un studiu ce 
examinează diferența de îngrijire, cu 
scopul de a oferi informații pentru o 
inițiativă de strategie europeană privind 
îngrijirea; observă că strategia în cauză 
trebuie să respecte competențele statelor 
membre prevăzute în tratate, dar ar avea 
scopul de a îmbunătăți cooperarea și 
coordonarea tuturor măsurilor, ceea ce ar 
fi benefic pentru îngrijitorii informali din 
UE și persoanele pe care aceștia le 
îngrijesc; subliniază că cooperarea la 
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nivel european, împreună cu utilizarea 
eficientă a fondurilor UE, pot contribui la 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire de 
calitate, accesibile și la prețuri 
abordabile;

Or. en

Amendamentul 279
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. susține că ar trebui să se asigure 
servicii de securitate socială publice, 
universale și compasionale, precum și 
servicii publice și de asistență medicală 
gratuite și de înaltă calitate, iar accesul la 
justiție ar trebui garantat și dreptul la o 
locuință consacrat în legislație;

Or. pt

Amendamentul 280
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la 
sfârșitul anului 2020; subliniază însă că 
problema remunerării egale pentru 
muncă egală sau muncă de valoare egală 
în diferitele sectoare ocupaționale trebuie 
abordată în continuare; recomandă cu 
fermitate includerea principiului 
remunerării egale pentru o muncă de 
valoare egală între femei și bărbați, care 

11. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați se 
calculează ca diferență între câștigurile 
medii brute pe oră ale bărbaților și cele 
ale femeilor, fără a se face distincția între 
sectoare, ceea ce face dificilă compararea 
cu exactitate a factorilor care o compun 
și, prin urmare, nu poate servi pentru a 
justifica o potențială diferență de 
remunerare;
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ar putea fi definit după cum urmează: „Se 
consideră că munca este de valoare egală 
în cazul în care, pe baza unei comparații 
între două grupuri de lucrători care nu au 
fost constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate 
conferită lucrătorilor și cerințele fizice 
sau mentale ale activității”; atrage atenția 
că trebuie elaborate în acest scop 
instrumente de evaluare a muncii și 
criterii de clasificare neutre din punctul 
de vedere al genului;

Or. es

Amendamentul 281
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020, care pot fi un instrument util 
pentru a depista diferențele și 
discriminarea în același sector; subliniază 
însă că problema remunerării egale pentru 
muncă egală sau muncă de valoare egală în 
diferitele sectoare ocupaționale trebuie 
abordată în continuare pentru a acoperi 
diferențele de remunerare pentru o 
muncă ce poate să nu pară comparabilă 
la prima vedere și care este efectuată în 
sectoare extrem de genderizate, ceea ce 
conduce adesea la salarii mai mici 
atribuite unor sectoare care utilizează în 
principal femeile, cum ar fi sectorul 
îngrijirilor medicale, al serviciilor de 
îngrijire, al comerțului cu amănuntul, al 
vânzărilor și al educației, în comparație, 



AM\1206793RO.docx 149/189 PE652.642v01-00

RO

ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

de exemplu, cu industria prelucrătoare și 
cu profesiile tehnice dominate în mare 
măsură de bărbați; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului, în 
strânsă cooperare cu partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 282
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 

11. observă angajamentul Comisiei de 
a prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; solicită Comisiei să respecte 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
consacrat în tratate, atunci când propune 
politici sociale și privind piața muncii; 
subliniază însă că problema remunerării 
egale pentru muncă egală sau muncă de 
valoare egală în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în 
continuare;
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desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate 
conferită lucrătorilor și cerințele fizice 
sau mentale ale activității”; atrage atenția 
că trebuie elaborate în acest scop 
instrumente de evaluare a muncii și 
criterii de clasificare neutre din punctul 
de vedere al genului;

Or. en

Amendamentul 283
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate 
conferită lucrătorilor și cerințele fizice 
sau mentale ale activității”; atrage atenția 
că trebuie elaborate în acest scop 
instrumente de evaluare a muncii și 
criterii de clasificare neutre din punctul 
de vedere al genului;

11. observă angajamentul Comisiei de 
a prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, în deplină conformitate 
cu principiul subsidiarității, cu 
competențele statelor membre în 
domeniul politicilor privind piața muncii 
și cu respectarea autonomiei partenerilor 
sociali din toate statele membre;

Or. en
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Amendamentul 284
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020;subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

11. ia act de angajamentul Comisiei de 
a prezenta măsuri privind transparența 
remunerării până la sfârșitul anului 
2020;subliniază că problema remunerării 
egale pentru muncă egală sau muncă de 
valoare egală în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în 
continuare, promovând acest principiu și 
încurajând un sistem meritocratic pentru 
locuri de muncă comparabile, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; consideră că este important 
să se promoveze o cultură a evaluării 
muncii și instrumente de valorificare a 
muncii, egale din punctul de vedere al 
genului;

Or. it

Amendamentul 285
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 11. salută angajamentul Comisiei de a 
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prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate 
conferită lucrătorilor și cerințele fizice 
sau mentale ale activității”; atrage atenția 
că trebuie elaborate în acest scop 
instrumente de evaluare a muncii și criterii 
de clasificare neutre din punctul de vedere 
al genului;

prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază, în această 
privință, importanța cooperării depline și 
a implicării partenerilor sociali și a 
tuturor părților interesate; subliniază însă 
că problema remunerării egale pentru 
muncă egală sau muncă de valoare egală 
între bărbați și femei în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care trebuie să fie definit; 
subliniază utilitatea instrumentelor de 
evaluare a muncii și a criteriilor de 
clasificare neutre din punctul de vedere al 
genului;

Or. en

Amendamentul 286
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020;subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020;consideră, totuși, că sunt 
necesare măsuri obligatorii la nivelul 
Uniunii pentru reducerea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați; 
subliniază însă că problema remunerării 
egale pentru muncă egală sau muncă de 
valoare egală în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
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munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

Or. it

Amendamentul 287
Christine Schneider, Lena Düpont

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri privind transparența 
remunerării până la sfârșitul anului 2020, 
context în care trebuie să se evalueze 
impactului tuturor măsurilor asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii și să se 
stabilească excepții corespunzătoare; 
subliniază însă că problema remunerării 
egale pentru muncă egală sau muncă de 
valoare egală în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
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ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

Or. de

Amendamentul 288
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la sfârșitul 
anului 2020; subliniază însă că problema 
remunerării egale pentru muncă egală 
sau muncă de valoare egală în diferitele 
sectoare ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

11. salută cu precauție angajamentul 
Comisiei de a prezenta măsuri obligatorii 
privind transparența remunerării până la 
sfârșitul anului 2020; subliniază însă că, 
deși această problemă rămâne 
semnificativă și contribuie, de asemenea, 
la disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile, măsurile luate în acest sens 
trebuie să țină seama de principiile 
subsidiarității și proporționalității și nu ar 
trebui să impună sarcini inutile 
angajatorilor, în special în sectorul IMM-
urilor; recomandă cu fermitate includerea 
principiului remunerării egale pentru o 
muncă de valoare egală între femei și 
bărbați, care ar putea fi definit după cum 
urmează: „Se consideră că munca este de 
valoare egală în cazul în care, pe baza unei 
comparații între două grupuri de lucrători 
care nu au fost constituiți în mod arbitrar, 
activitatea desfășurată este comparabilă, 
luând în considerare factori precum 
condițiile de muncă, gradul de 
responsabilitate conferită lucrătorilor și 
cerințele fizice sau mentale ale activității”; 
atrage atenția că trebuie elaborate în acest 
scop instrumente de evaluare a muncii și 
criterii de clasificare neutre din punctul de 
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vedere al genului;

Or. pl

Amendamentul 289
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării până la 
sfârșitul anului 2020; subliniază însă că 
problema remunerării egale pentru muncă 
egală sau muncă de valoare egală în 
diferitele sectoare ocupaționale trebuie 
abordată în continuare; recomandă cu 
fermitate includerea principiului 
remunerării egale pentru o muncă de 
valoare egală între femei și bărbați, care ar 
putea fi definit după cum urmează: „Se 
consideră că munca este de valoare egală în 
cazul în care, pe baza unei comparații între 
două grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

11. subliniază că problema remunerării 
egale pentru muncă egală sau muncă de 
valoare egală în diferitele sectoare 
ocupaționale trebuie abordată în 
continuare; recomandă cu fermitate 
includerea principiului remunerării egale 
pentru o muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, care ar putea fi definit 
după cum urmează: „Se consideră că 
munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două 
grupuri de lucrători care nu au fost 
constituiți în mod arbitrar, activitatea 
desfășurată este comparabilă, luând în 
considerare factori precum condițiile de 
muncă, gradul de responsabilitate conferită 
lucrătorilor și cerințele fizice sau mentale 
ale activității”; atrage atenția că trebuie 
elaborate în acest scop instrumente de 
evaluare a muncii și criterii de clasificare 
neutre din punctul de vedere al genului;

Or. fr

Amendamentul 290
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța 
îmbunătățirii echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată cu scopul de a 
elimina disparitățile de gen de pe piața 
forței de muncă; salută angajamentul 
Comisiei de a monitoriza transpunerea 
corectă în legislația națională și de a 
asigura punerea în aplicare integrală a 
Directivei privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată până în 
2022;solicită Comisiei să monitorizeze în 
permanență și să nu ezite să sancționeze 
statele membre care nu pun în aplicare în 
mod corespunzător legislația UE în 
domeniul egalității de gen și al condițiilor 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 291
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că există un element 
central pentru combaterea inegalităților; 
încurajează statele membre să promoveze 
politici care să îmbunătățească statutul 
muncii, să crească salariul real și să 
protejeze drepturile prin interzicerea 
insecurității locurilor de muncă, prin 
abordarea liberalizării relațiilor de muncă 
și a timpului de lucru și prin impunerea 
unor restricții severe pentru utilizarea de 
soluții precum munca cu fracțiune de 
normă și munca temporară; sprijină 
negocierea colectivă ca mijloc nu numai 
de a prețui condițiile de muncă, ci și de a 
combate inegalitățile dintre femei și 
bărbați;

Or. pt
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Amendamentul 292
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește o dată în plus să se 
pună un accent mai puternic pe egalitatea 
de gen în cadrul diferitelor faze ale 
procesului semestrului european și 
solicită introducerea unui pilon al 
egalității de gen și a unui obiectiv global 
privind egalitatea de gen în strategia care 
va urma Strategiei Europa 2020; 
îndeamnă la includerea unor indicatori 
clari privind egalitatea de gen și la 
dezvoltarea unor metode statistice și a 
unei analize pentru monitorizarea 
progreselor înregistrate în materie de 
egalitate de gen cu o perspectivă 
intersecțională în provocările specifice 
fiecărei țări identificate în tabloul de bord 
social;

Or. en

Amendamentul 293
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că 70 % din forța de 
muncă în domeniul sănătății și al 
asistenței sociale la nivel mondial este 
reprezentată de femei, care sunt deseori 
plătite doar cu salariul minim și care 
lucrează în condiții de muncă precare și 
solicită uniformizarea la un nivel superior 
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a salariilor și a condițiilor de muncă în 
sectoarele dominate în mare măsură de 
femei, cum ar fi sectorul serviciilor de 
îngrijire, al sănătății și al comerțului cu 
amănuntul și eradicarea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați și a 
disparității de gen în ceea ce privește 
pensiile, precum și a segregării pieței 
muncii;

Or. en

Amendamentul 294
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că egalitatea de șanse și 
o mai mare participare a femeilor pe piața 
forței de muncă pot crește numărul 
locurilor de muncă, prosperitatea 
economică și competitivitatea în Europa; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
stabilească obiective de reducere a 
numărului locurilor de muncă precare și 
a fracțiunii de normă involuntară, pentru 
a îmbunătăți situația femeilor pe piața 
muncii. Munca cu normă întreagă ar 
trebui să devină normă.

Or. en

Amendamentul 295
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită statele membre să transpună 



AM\1206793RO.docx 159/189 PE652.642v01-00

RO

rapid și să pună în aplicare Directiva 
privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată pentru a 
asigura o repartizare echitabilă a muncii 
și a vieții de familie și le invită să 
depășească standardele minime stabilite 
în directivă; invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare deplină 
a acesteia;

Or. en

Amendamentul 296
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită să se asigure servicii 
accesibile și de calitate în domeniul 
îngrijirii copiilor și a persoanelor 
dependente, care să permită, în special în 
cazul femeilor, revenirea la locul de 
muncă, și să se faciliteze concilierea vieții 
de familie cu viața profesională;

Or. es

Amendamentul 297
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să sprijine, să 
încurajeze, să faciliteze și să promoveze 
accesul pe piața forței de muncă pentru 
femeile din zonele rurale și periferice și să 
asigure egalitatea de șanse între femei și 
bărbați;
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Or. pl

Amendamentul 298
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. îndeamnă statele membre să 
adopte măsuri suplimentare pentru 
combaterea discriminării femeilor pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 299
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. invită UE și statele sale membre să 
protejeze în continuare mamele și tații, 
inclusiv prin creșterea perioadelor de 
concediu, ținând seama de recomandarea 
Organizației Mondiale a Sănătății privind 
alăptarea exclusivă a copiilor în primele 
șase luni de viață și prin asigurarea plății 
salariilor părinților în procent de 100 %, 
fără rețineri din salariu; solicită dreptul 
la reducerea programului de lucru, după 
încheierea concediului de maternitate, 
astfel încât mamele să își poată alăpta 
copiii până la vârsta de cel puțin doi ani 
și, de asemenea, adoptarea de măsuri 
practice pentru a asigura această 
protecție, alături de investiții în crearea 
unei rețele publice gratuite de servicii de 
îngrijire a copiilor și de servicii 
educaționale;



AM\1206793RO.docx 161/189 PE652.642v01-00

RO

Or. pt

Amendamentul 300
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați din 
sectorul mass-mediei este mare și că 
probabilitatea de a se confrunta cu 
hărțuire, violență, sexism și discriminare 
este mai mare în cazul femeilor jurnaliste 
decât în cazul bărbaților; reamintește al 
doilea capitol din Pilonul european al 
drepturilor sociale privind condițiile de 
muncă echitabile; invită, prin urmare, 
statele membre să protejeze dreptul la 
condiții de muncă echitabile și sigure 
pentru toți lucrătorii din sectorul mass-
mediei;

Or. en

Amendamentul 301
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. consideră că trebuie sporită 
participarea femeilor în toate sectoarele 
de activitate; consideră că investițiile în 
serviciile publice și funcțiile sociale ale 
statelor reprezintă un mijloc de a asigura 
accesul, în condiții de egalitate, la 
asistența medicală, educație, cultură, 
securitate socială și justiție; îndeamnă 
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statele membre să ia măsuri sociale 
specifice pentru a combate riscul de 
excluziune socială și sărăcie, în special în 
ceea ce privește accesul la locuințe, 
transport și energie la prețuri accesibile;

Or. pt

Amendamentul 302
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. încurajează statele membre, pe 
baza punerii în comun a bunelor practici, 
să introducă, atât în beneficiul femeilor, 
cât și al bărbaților, „credite pentru 
îngrijire” pentru a compensa întreruperile 
activității profesionale efectuate cu scopul 
de a acorda îngrijiri informale membrilor 
de familie, precum și perioadele de 
concediu pentru îngrijire formală, cum ar 
fi concediul de maternitate, de paternitate 
și concediul pentru creșterea copilului, și 
să contabilizeze în mod echitabil aceste 
credite la calcularea drepturilor de 
pensie; consideră că aceste credite ar 
trebui să fie acordate pentru o perioadă 
scurtă și bine determinată, cu scopul de a 
nu agrava stereotipurile și inegalitățile;

Or. en

Amendamentul 303
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1206793RO.docx 163/189 PE652.642v01-00

RO

11d. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a asigura accesul femeilor 
migrante și refugiate la servicii de 
asistență medicală, de ocupare a forței de 
muncă, alimentare și de informare și să 
reducă riscurile în materie de protecție, în 
special violența dintre femei și bărbați și 
traficul de femei;

Or. pt

Amendamentul 304
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. încurajează statele membre să 
adopte măsuri ferme pentru sancționarea 
întreprinderilor care nu respectă legislația 
muncii și care fac discriminări între 
bărbați și femei; consideră, de asemenea, 
că ar trebui să se aplice condiționalități la 
alocarea fondurilor UE către 
întreprinderile care au standarde de 
muncă ridicate și care nu discriminează 
femeile;

Or. pt

Amendamentul 305
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11f. îndeamnă statele membre să ia 
măsuri specifice pentru a combate riscul 
de sărăcie la vârstă înaintată și la vârsta 
pensionării, prin creșterea pensiilor și 
stimularea prestațiilor sociale; consideră 
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că inegalitățile în materie de venituri între 
femei și bărbați la vârsta pensionării 
trebuie eliminate, iar acest lucru 
presupune majorarea pensiilor, precum și 
menținerea și îmbunătățirea sistemelor de 
securitate socială publice, universale și 
bazate pe solidaritate, asigurând 
redistribuirea acestora, acordând venituri 
corecte și decente după o viață de muncă 
și protejând durabilitatea sistemelor 
publice de securitate socială prin crearea 
de locuri de muncă cu drepturi și prin 
creșterea salariilor;

Or. pt

Amendamentul 306
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11g. invită statele membre să ia măsuri 
practice pentru a asigura accesul femeilor 
în condiții de egalitate la munca cu 
drepturi și la salarii decente; consideră că 
negocierea colectivă reprezintă un factor 
determinant pentru inversarea și 
eliminarea inegalității și pentru 
combaterea discriminării împotriva 
femeilor și că principiul remunerației 
egale pentru muncă egală de o valoare 
egală trebuie consacrat în legislație și în 
viață;

Or. pt

Amendamentul 307
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși 
impasul în care se află Directiva privind 
femeile în consiliile de administrație;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 308
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație; îndeamnă 
Comisia să colaboreze în continuare cu 
statele membre, precum și cu președințiile 
actuale și viitoare ale UE, pentru a depăși 
urgent impasul din Consiliu și a adopta 
propunerea de Directivă privind femeile 
în consiliile de administrație;

Or. en

Amendamentul 309
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să elaboreze o 
strategie împreună cu statele membre 
pentru reprezentarea semnificativă a 
femeilor din diverse medii în procesul 
decizional, inclusiv în toate instituțiile 
UE;

Or. en

Amendamentul 310
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să sprijine rolul 
femeilor care ocupă poziții de decizie și 
locuri de muncă, subliniind avantajele 
economice și societale și împărtășind cele 
mai bune practici;

Or. it

Amendamentul 311
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, cum ar fi indicii publici 
privind performanțele întreprinderilor în 
materie de egalitate, pentru a depăși 
impasul în care se află Directiva privind 
femeile în consiliile de administrație;

Or. en

Amendamentul 312
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să creeze 
stimulente pentru un număr mai mare de 
femei care ocupă poziții de decizie 
economică, subliniind avantajele 
economice și societale ale acestora și 
împărtășind cele mai bune practici;

Or. pl

Amendamentul 313
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
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subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 314
Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 315
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
respectând principiul meritocrației și al 
valorii asociate postului, subliniind 
avantajele economice și societale ale 
acestora și împărtășind cele mai bune 
practici;

Or. es
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Amendamentul 316
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici, pentru a depăși impasul 
în care se află Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

12. îndeamnă Comisia să militeze 
pentru creșterea numărului de femei care 
ocupă poziții de decizie economică, 
subliniind avantajele economice și 
societale ale acestora și împărtășind cele 
mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 317
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să promoveze 
antreprenoriatul femeilor și accesul la 
împrumuturi și finanțare prin capitaluri 
proprii prin intermediul programelor și al 
fondurilor UE; subliniază necesitatea de 
sensibilizare cu privire la posibilitățile de 
finanțare din partea Uniunii existente și 
viitoare pentru femeile și fetele 
antreprenoare;

Or. en

Amendamentul 318
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar 
fi Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens;

eliminat

Or. es

Amendamentul 319
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar 
fi Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 320
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Predrag Fred 
Matić, Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 
Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens;

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 
Parlamentul European, solicită 
introducerea unor cote obligatorii și 
subliniază că acesta trebuie să servească 
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drept model în acest sens; salută, în plus, 
anunțul Comisiei Europene privind 
folosirea forței exemplului cu privire la 
pozițiile de conducere și solicită strategii 
pentru a garanta o reprezentare 
semnificativă a femeilor din diverse medii 
în procesul decizional din cadrul Comisiei 
Europene;

Or. en

Amendamentul 321
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 
Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens;

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 
Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens; invită statele membre să 
introducă în sistemele lor electorale cote 
obligatorii pentru a asigura reprezentarea 
egală a femeilor și a bărbaților atât în 
cadrul Parlamentului European, cât și al 
parlamentelor naționale;

Or. en

Amendamentul 322
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 

13. salută sprijinul acordat parității de 
gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 
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Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens;

Parlamentul European, și subliniază că 
acesta trebuie să servească drept model în 
acest sens; observă eforturile depuse în 
acest sens în ceea ce privește componența 
actualei Comisii Europene;

Or. en

Amendamentul 323
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. observă că industria 
cinematografică reprezintă unul dintre 
cele mai înalte segmente ale sectoarelor 
cultural și creativ, cu o importanță 
culturală, socială și economică 
considerabilă, și că filmul este un mijloc 
puternic, ce reflectă și conturează, 
totodată, societatea și cultura; regretă că 
femeile sunt extrem de subreprezentate în 
pozițiile creative cheie din industria 
cinematografică din Europa, inclusiv în 
regie, chiar dacă un număr aproape egal 
de femei și bărbați absolvă școlile de film; 
recomandă, prin urmare, ca statele 
membre să acorde o atenție specială 
proceselor care produc inegalități în 
întregul sector și care contribuie, astfel, în 
continuare, la poziția inegală a femeilor, 
a fetelor și a persoanelor LGBTIQ și 
invită statele membre să elaboreze și să 
pună în aplicare politici pentru eradicarea 
inegalităților persistente din cadrul 
întregului sector al audiovizualului cu 
scopul de a preveni scăderea în 
continuare a oportunităților pentru femei 
și fete;

Or. en
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Amendamentul 324
Christine Schneider, Lena Düpont

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită ca femeile să își poată 
concretiza proiectele de viață și în mediul 
rural și atrage atenția asupra faptului că, 
în acest scop, au nevoie de un nivel 
adecvat de infrastructură, că trebuie să se 
dezvolte noi domenii de activitate, să se 
faciliteze reintegrarea pe piața muncii și 
să se promoveze colaborarea dintre 
diferiții parteneri de cooperare, pentru a 
crea activități generatoare de venituri și 
de locuri de muncă aproape de domiciliu 
pentru femeile din mediul rural și pentru 
a consolida coeziunea socială în sate;

Or. de

Amendamentul 325
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. Remunerarea egală trebuie să se 
bazeze pe criterii meritocratice, fără 
discriminare pe motive de sex, trebuie 
promovată prin mecanisme de stimulare și 
recompensare care încurajează integrarea 
femeilor pe piața muncii, fără a impune 
sancțiuni și măsuri obligatorii 
întreprinderilor și angajatorilor, care să 
genereze noi sarcini și costuri în sectorul 
privat;

Or. it
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Amendamentul 326
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște eforturile și contribuția 
femeilor în familii și gospodării, care 
reprezintă un element important al 
stabilității sociale și al transmiterii 
culturii; solicită adoptarea unor măsuri 
pentru a depăși stereotipurile negative 
legate de femeile care lucrează la 
domiciliu și pentru a spori recunoașterea 
socială și economică a acestora;

Or. pl

Amendamentul 327
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să își accelereze 
eforturile pentru propunerea unor măsuri 
concrete și a unor fonduri specifice 
pentru combaterea feminizării sărăciei și 
a muncii precare, punând un accent 
special pe femeile care se confruntă cu 
forme multiple de discriminare;

Or. en

Amendamentul 328
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită statele membre să 
promoveze și să elaboreze politici în 
sectorul artei spectacolului, care vor 
respecta valoarea egalității de șanse, 
precum și egalitatea de gen în toate 
activitățile, punând accentul pe 
diminuarea efectelor negative ale 
disparităților și ale inegalităților de lungă 
durată, cum ar fi diviziunea în funcție de 
gen din sectorul muzicii, unde raportul 
este de aproximativ 70 % bărbați și 30 % 
femei în toate regiunile și în Europa, 
unde femeile reprezintă 20 % sau mai 
puțin dintre compozitorii și textierii 
înregistrați, câștigă în medie cu 30 % mai 
puțin decât bărbații care lucrează în acest 
sector, compun doar 2,3 % dintre 
lucrările clasice interpretate în cadrul 
concertelor și dețin doar 15 % din casele 
de discuri;

Or. en

Amendamentul 329
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred 
Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. invită statele membre să 
promoveze și să elaboreze politici în 
sectorul sportului pentru a combate, în 
special, discriminarea salarială și 
discriminarea privind premiile în bani, 
care sunt foarte pronunțate, precum și 
violența împotriva femeilor și fetelor în 
sport, și pentru a asigura, de asemenea, 
faptul că sunt incluse mai multe femei din 
domeniul sportiv (jucătoare, manageri 
etc.) în reprezentarea în mass-media și în 
posturi de decizie din cadrul organizațiilor 
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sportive; invită Comisia Europeană să 
includă domeniul sportiv în campania 
planificată pentru combaterea 
stereotipurilor de gen;

Or. en

Amendamentul 330
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă subreprezentarea femeilor 
în sectorul TIC și atrage atenția asupra 
riscului de consolidare și reproducere a 
stereotipurilor și a prejudecăților de gen 
prin programarea IA și a altor programe; 
solicită ca tehnologiile și IA să fie 
transformate în instrumente de eradicare 
a stereotipurilor de gen și să permită 
fetelor și femeilor accesul în domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM) și în domeniile TIC 
de studiu și să rămână pe aceste 
parcursuri profesionale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 331
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, 
Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă subreprezentarea femeilor în 
sectorul TIC și atrage atenția asupra 
riscului de consolidare și reproducere a 
stereotipurilor și a prejudecăților de gen 

14. regretă subreprezentarea femeilor în 
sectorul TIC și atrage atenția asupra 
riscului de consolidare și reproducere a 
stereotipurilor și a prejudecăților de gen 
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prin programarea IA și a altor programe; 
solicită ca tehnologiile și IA să fie 
transformate în instrumente de eradicare a 
stereotipurilor de gen și să permită fetelor 
și femeilor accesul în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și în domeniile TIC de studiu și să 
rămână pe aceste parcursuri profesionale;

prin programarea IA și a altor programe; 
subliniază efectele negative posibile ale 
digitalizării asupra femeilor și fetelor și 
solicită integrarea perspectivei de gen în 
toate politicile digitale ale Europei; 
solicită ca tehnologiile și IA să fie 
transformate în instrumente de eradicare a 
stereotipurilor de gen și să permită fetelor 
și femeilor accesul în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și în domeniile TIC de studiu și să 
rămână pe aceste parcursuri profesionale;

Or. en

Amendamentul 332
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă subreprezentarea femeilor în 
sectorul TIC și atrage atenția asupra 
riscului de consolidare și reproducere a 
stereotipurilor și a prejudecăților de gen 
prin programarea IA și a altor programe; 
solicită ca tehnologiile și IA să fie 
transformate în instrumente de eradicare a 
stereotipurilor de gen și să permită fetelor 
și femeilor accesul în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și în domeniile TIC de studiu și să 
rămână pe aceste parcursuri profesionale;

14. regretă subreprezentarea femeilor în 
economia digitală, în sectorul IA, TIC și 
STIM în ceea ce privește educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă și 
atrage atenția asupra riscului de 
consolidare și reproducere a stereotipurilor 
și a prejudecăților de gen prin programarea 
IA și a altor programe; invită Comisia să 
propună măsuri concrete pentru ca 
tehnologiile și IA să fie transformate în 
instrumente de eradicare a stereotipurilor 
de gen și să permită fetelor și femeilor 
accesul în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și în 
domeniile TIC de studiu și să rămână pe 
aceste parcursuri profesionale;

Or. en

Amendamentul 333
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă subreprezentarea femeilor în 
sectorul TIC și atrage atenția asupra 
riscului de consolidare și reproducere a 
stereotipurilor și a prejudecăților de gen 
prin programarea IA și a altor programe; 
solicită ca tehnologiile și IA să fie 
transformate în instrumente de eradicare a 
stereotipurilor de gen și să permită fetelor 
și femeilor accesul în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și în domeniile TIC de studiu și să 
rămână pe aceste parcursuri profesionale;

14. regretă subreprezentarea femeilor în 
sectorul TIC și solicită ca tehnologiile și IA 
să fie instrumente de sprijin a individului, 
menținând abordarea centrată pe ființa 
umană și pe factorul uman și sprijinind 
fetele și femeile în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și în domeniile TIC de studiu, 
precum și parcursurile  profesionale;

Or. it

Amendamentul 334
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă subreprezentarea femeilor 
în sectorul TIC și atrage atenția asupra 
riscului de consolidare și reproducere a 
stereotipurilor și a prejudecăților de gen 
prin programarea IA și a altor programe; 
solicită ca tehnologiile și IA să fie 
transformate în instrumente de eradicare 
a stereotipurilor de gen și să permită 
fetelor și femeilor accesul în domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM) și în domeniile TIC de 
studiu și să rămână pe aceste parcursuri 
profesionale;

14. salută creșterea treptată a 
reprezentării femeilor în sectorul TIC și 
atrage atenția asupra importanței 
promovării îmbunătățirii competențelor 
digitale de la o vârstă fragedă, în special 
în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei 
și matematicii (STIM) și în domeniile TIC, 
asigurând vizibilitatea oportunităților de 
carieră, în special în rândul femeilor, 
astfel încât acestea să țină seama de ele 
atunci când își aleg parcursurile 
profesionale;

Or. es
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Amendamentul 335
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. salută recunoașterea impactului 
tranziției digitale asupra femeilor și 
fetelor și îndeamnă Comisia să asigure 
adoptarea unor măsuri concrete de 
integrare a perspectivei de gen în punerea 
în aplicare a Strategiei privind piața unică 
și a Agendei digitale, asigurând o legătură 
clară între angajamentele privind 
eliminarea stereotipurilor și acțiuni 
cuprinzătoare de asigurare a 
independenței economice a femeilor în 
formarea pieței digitale a muncii;

Or. en

Amendamentul 336
Christine Schneider, Lena Düpont

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită combaterea în continuare 
a modelelor tradiționale de gen și a 
repartizării profesiilor și a activităților în 
funcție de gen, astfel încât să se 
promoveze schimbări sociale în vederea 
depășirii prejudecăților și stereotipurilor 
de gen care persistă și subliniază, în acest 
context, importanța sensibilizării tuturor 
părților implicate în procesul de educație 
și de orientare profesională;

Or. de

Amendamentul 337
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
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Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, 
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța accesului la 
competențe digitale și a dezvoltării 
acestora pentru femeile în vârstă, femeile 
din zonele rurale și femeile și fetele aflate 
în poziții defavorizate, cu acces limitat la 
noile tehnologii, cu scopul ca acestea să 
rămână conectate la viața activă și să 
păstreze mai ușor legătura cu prietenii și 
rudele;

Or. en

Amendamentul 338
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Comisia să asigure 
adoptarea unor măsuri concrete de 
integrare a perspectivei de gen în punerea 
în aplicare a Strategiei privind piața unică 
și a Agendei digitale;

Or. en

Amendamentul 339
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. salută angajamentul Comisiei de a 
utiliza Orizont Europa pentru a oferi 
informații și soluții cu privire la 
abordarea potențialelor prejudecăți de 
gen în domeniul IA; solicită, totuși, să se 
utilizeze orice finanțări posibile pentru a 
sprijini proiectele care încurajează fetele 
și femeile să își îmbunătățească 
competențele digitale și care le 
familiarizează cu STIM;

Or. en

Amendamentul 340
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile UE și finanțarea politicilor 
privind egalitatea de gen

eliminat

Or. es

Amendamentul 341
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște contribuția și rolul 
fundamental pe care femeile îl joacă în 
creșterea copiilor, în special a minorilor, 
prin recunoașterea rolului mamelor care 
decid să se dedice bunăstării și menținerii 
unității familiale;
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Or. it

Amendamentul 342
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare 
sistematică pentru a realiza egalitatea de 
gen; salută, prin urmare, recent 
înființatul grup operativ al Comisiei 
privind egalitatea; subliniază importanța 
transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează 
pentru drepturile femeilor; îndeamnă 
Comisia să includă dispoziții care să 
impună obligativitatea pentru direcțiile 
generale să țină cont de contribuțiile 
grupului operativ;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 343
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare 
sistematică pentru a realiza egalitatea de 
gen; salută, prin urmare, recent 
înființatul grup operativ al Comisiei 
privind egalitatea; subliniază importanța 
transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează 
pentru drepturile femeilor; îndeamnă 
Comisia să includă dispoziții care să 
impună obligativitatea pentru direcțiile 
generale să țină cont de contribuțiile 
grupului operativ;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 344
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare sistematică 
pentru a realiza egalitatea de gen; salută, 
prin urmare, recent înființatul grup operativ 
al Comisiei privind egalitatea; subliniază 
importanța transparenței și a implicării 
organizațiilor societății civile și a celor 
care militează pentru drepturile femeilor; 
îndeamnă Comisia să includă dispoziții 
care să impună obligativitatea pentru 
direcțiile generale să țină cont de 
contribuțiile grupului operativ;

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare sistematică 
pentru a realiza egalitatea de gen; salută, 
prin urmare, recent înființatul grup operativ 
al Comisiei privind egalitatea și solicită ca 
acest grup operativ să prezinte periodic 
Comisiei FEMM rapoarte cu privire la 
activitatea sa; subliniază importanța 
transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează 
pentru drepturile femeilor; solicită ca 
membrii grupului operativ să fie formați 
în mod adecvat și să dispună de resurse 
adecvate; îndeamnă Comisia să includă 
dispoziții care să impună obligativitatea 
pentru direcțiile generale să țină cont de 
contribuțiile grupului operativ și să 
elaboreze programe de formare pentru 
întregul personal și toate procesele pentru 
a monitoriza și a evalua receptivitatea la 
dimensiunea de gen a proceselor și 
rezultatelor politicilor;

Or. en

Amendamentul 345
Maria Noichl, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare sistematică 

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare sistematică 
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pentru a realiza egalitatea de gen; salută, 
prin urmare, recent înființatul grup operativ 
al Comisiei privind egalitatea; subliniază 
importanța transparenței și a implicării 
organizațiilor societății civile și a celor 
care militează pentru drepturile femeilor; 
îndeamnă Comisia să includă dispoziții 
care să impună obligativitatea pentru 
direcțiile generale să țină cont de 
contribuțiile grupului operativ;

pentru a realiza egalitatea de gen și 
subliniază, prin urmare, că este important 
ca aceasta să facă parte din orice soluție 
pentru orice provocare cu care se 
confruntă UE și statele sale membre în 
ceea ce privește actuala pandemie de 
COVID-19 și impactul acesteia; salută, 
prin urmare, recent înființatul grup operativ 
al Comisiei privind egalitatea; subliniază 
importanța transparenței și a implicării 
organizațiilor societății civile și a celor 
care militează pentru drepturile femeilor 
din diverse medii; îndeamnă Comisia să 
includă dispoziții care să impună 
obligativitatea pentru direcțiile generale să 
țină cont de contribuțiile grupului operativ;

Or. en

Amendamentul 346
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare 
sistematică pentru a realiza egalitatea de 
gen; salută, prin urmare, recent înființatul 
grup operativ al Comisiei privind 
egalitatea; subliniază importanța 
transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează 
pentru drepturile femeilor; îndeamnă 
Comisia să includă dispoziții care să 
impună obligativitatea pentru direcțiile 
generale să țină cont de contribuțiile 
grupului operativ;

15. salută, prin urmare, recent 
înființatul grup operativ al Comisiei 
privind egalitatea; subliniază importanța 
transparenței și a implicării diferitelor 
organizații ale societății civile și a celor 
care militează pentru drepturile femeilor;

Or. pl

Amendamentul 347
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
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Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reiterează importanța integrării 
perspectivei de gen ca abordare 
sistematică pentru a realiza egalitatea de 
gen; salută, prin urmare, recent înființatul 
grup operativ al Comisiei privind 
egalitatea; subliniază importanța 
transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează 
pentru drepturile femeilor; îndeamnă 
Comisia să includă dispoziții care să 
impună obligativitatea pentru direcțiile 
generale să țină cont de contribuțiile 
grupului operativ;

15. subliniază importanța 
transparenței și a implicării femeilor și a 
societății civile; ia act de recent înființatul 
grup operativ al Comisiei și o invită să 
prezinte Parlamentului European un 
raport privind activitățile desfășurate și 
rezultatele obținute; subliniază importanța 
transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează 
pentru drepturile femeilor;

Or. it

Amendamentul 348
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia, Parlamentul și 
Consiliul să creeze un subprogram 
tematic pentru femeile din zonele rurale 
prin planurile strategice ale politicii 
agricole comune finanțate din Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) 
și din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR); subliniază că 
acest subprogram ar urmări să încurajeze 
ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor și antreprenoriatul femeilor 
utilizând oportunități legate de agroturism 
și dezvoltarea unor sate digitale, 
îmbunătățind accesul fermierilor femei la 
terenuri, credite și instrumente 
financiare, la competențe și performanță 
prin educație, formare și servicii de 
consiliere, creșterea participării la 
grupurile de acțiune locală și dezvoltarea 
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unor parteneriate locale în cadrul 
programului LEADER; solicită, în 
această privință, alocarea unor fonduri 
europene pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă din zonele rurale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la 
servicii și dezvoltarea infrastructurii, 
punând un accent special pe internetul în 
bandă largă, precum și sprijinirea 
inițiativelor antreprenoriale și a accesului 
la credite, capacitând astfel femeile din 
zonele rurale; invită statele membre să 
facă schimb de bune practici privind 
statutul profesional al soțiilor care își 
sprijină soții în muncile din sectorul 
agricol, abordând astfel drepturile de 
securitate socială ale femeilor, inclusiv 
concediul de maternitate și drepturile de 
pensie, și solicită Comisiei să elaboreze 
orientări în această privință;

Or. en

Amendamentul 349
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că, pentru ca resursele 
bugetare ale UE să se reflecte în punerea 
în aplicare de către statele membre a 
strategiilor privind egalitatea, cadrul 
financiar multianual 2021-2027 trebuie 
extins în mod semnificativ, în special în 
ceea ce privește rolul său de redistribuire 
a bogăției prin sprijinul destinat 
convergenței economice și sociale reale 
viitoare între statele membre - fonduri 
structurale și de investiții și fonduri de 
coeziune - și prin sprijinul pentru 
sectoarele productive și ocuparea forței de 
muncă cu drepturi, prin acordarea de 
granturi statelor membre (în loc de 
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împrumuturi);

Or. pt

Amendamentul 350
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia să accelereze 
eforturile de punere în aplicare a 
integrării dimensiunii de gen în buget ca 
parte integrantă a procedurii bugetare în 
toate etapele și liniile sale bugetare; 
salută angajamentul Comisie de a 
îmbunătăți urmărirea cheltuielilor 
efectuate în scopul egalității de gen și 
solicită alocarea unei linii bugetare 
independente pentru fiecare acțiune 
specifică și indicatori adecvați, evaluări 
ale impactului și o metodologie specifică; 
solicită Comisiei să includă în propunerea 
revizuită a următorului CFM o clauză 
privind integrarea perspectivei de gen;

Or. en

Amendamentul 351
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută intenția Comisiei de a 
introduce noi măsuri pentru promovarea 
startup-urilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii inovatoare conduse de femei în 
2020 și de a consolida egalitatea de gen în 
cadrul Orizont Europa; subliniază că 
cerința privind planurile referitoare la 
egalitatea de gen din partea solicitanților 
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este un instrument esențial pentru a 
înregistra progrese în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 352
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază activitatea importantă a 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) 
cu scopul de a realiza egalitatea de gen și 
subliniază necesitatea de finanțare 
continuă și adecvată a acestuia;

Or. en

Amendamentul 353
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să adopte o 
abordare specifică pentru mamele 
singure, deoarece acestea sunt deosebit de 
vulnerabile din punct de vedere economic, 
câștigă adesea mai puțin decât bărbații și 
este mai probabil să părăsească piața 
muncii atunci când devin mame; invită 
Comisia să sporească, în această privință, 
aplicarea instrumentelor legale existente 
privind încasarea transfrontalieră a 
pensiei alimentare, sensibilizând publicul 
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cu privire la disponibilitatea acestora; 
îndeamnă Comisia să coopereze strâns cu 
statele membre pentru a identifica 
problemele practice legate de încasarea 
pensiei alimentare în situațiile 
transfrontaliere și pentru a elabora 
instrumente în vederea executării eficace 
a obligațiilor de plată;

Or. en


