
AM\1213467RO.docx PE657.387v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

2020/2121(INI)

16.9.2020

AMENDAMENTELE
343 - 415
Proiect de raport
Frances Fitzgerald
(PE653.727v02-00)

Perspectiva de gen pe durata crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în 
perioada de după criză
(2020/2121(INI))



PE657.387v01-00 2/39 AM\1213467RO.docx

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\1213467RO.docx 3/39 PE657.387v01-00

RO

Amendamentul 343
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează bariere 
suplimentare pentru grupuri specifice de 
femei și, prin urmare, siguranța și 
protecția tuturor persoanelor trebuie să 
fie asigurate prin luarea în considerare în 
mod corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 344
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează bariere 
suplimentare pentru grupuri specifice de 
femei și, prin urmare, siguranța și 
protecția tuturor persoanelor trebuie să 
fie asigurate prin luarea în considerare în 
mod corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

28. subliniază că conceptul 
intersecționalității este o teorie ideologică 
fără nicio bază științifică și că nu ar 
trebui să se confunde nevoile reale care 
au apărut în urma pandemiei de 
coronavirus, în vederea atenuării 
efectelor sale economice și sociale și a 
efectelor sale asupra sănătății cetățenilor;

Or. es

Amendamentul 345
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează bariere 
suplimentare pentru grupuri specifice de 
femei și, prin urmare, siguranța și protecția 
tuturor persoanelor trebuie să fie asigurate 
prin luarea în considerare în mod 
corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

28. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează bariere 
suplimentare și efecte socioeconomice 
negative pentru grupuri specifice de femei 
și, prin urmare, siguranța, protecția și 
bunăstarea socioeconomică a tuturor 
persoanelor trebuie să fie asigurate prin 
luarea în considerare în mod corespunzător 
a unei abordări intersecționale în cadrul 
măsurilor de criză și post-criză;

Or. en

Amendamentul 346
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează bariere 
suplimentare pentru grupuri specifice de 
femei și, prin urmare, siguranța și protecția 
tuturor persoanelor trebuie să fie asigurate 
prin luarea în considerare în mod 
corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

28. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează bariere și provocări 
suplimentare pentru grupuri specifice de 
femei și, prin urmare, siguranța și protecția 
tuturor persoanelor trebuie să fie asigurate, 
iar nevoile lor specifice trebuie să fie 
abordate prin luarea în considerare în mod 
corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

Or. en

Amendamentul 347
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dezavantajele 28. subliniază că discriminarea 
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intersecționale creează bariere 
suplimentare pentru grupuri specifice de 
femei și, prin urmare, siguranța și protecția 
tuturor persoanelor trebuie să fie asigurate 
prin luarea în considerare în mod 
corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

intersecțională și structurală creează 
bariere suplimentare pentru grupuri 
specifice de femei și, prin urmare, 
siguranța și protecția tuturor persoanelor 
trebuie să fie asigurate prin luarea în 
considerare în mod corespunzător a unei 
abordări intersecționale;

Or. en

Amendamentul 348
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază importanța de a include 
femeile și fetele în conceperea unei 
informări accesibile și specifice; 
subliniază, de asemenea, că este 
important ca informațiile respective să fie 
diseminate în toate mediile, în special în 
vremuri de criză;

Or. en

Amendamentul 349
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
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care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită statele membre 
să examineze acordarea de asistență 
persoanelor în vârstă în diferite contexte;

care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită Comisia 
Europeană să analizeze diferitele forme 
de furnizare a serviciilor de îngrijire 
formale și pe termen lung, precum și 
nivelul de reziliență a acestora pe durata 
pandemiei de COVID-19;  invită statele 
membre să examineze acordarea de 
asistență persoanelor în vârstă atât în 
contextul instituțiilor rezidențiale, cât și în 
cel al îngrijirilor în comunitate, inclusiv 
prin furnizarea unor servicii de îngrijire 
24 de ore din 24 de ore prin deplasare la 
domiciliu sau a unor servicii de îngrijire 
prin instalare la domiciliu;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Amendamentul 350
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită statele membre 
să examineze acordarea de asistență 
persoanelor în vârstă în diferite contexte;

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări din cauza lipsei unor 
resurse suficiente pentru a garanta 
siguranța și protecția lor; invită statele 
membre să examineze acordarea de 
asistență persoanelor în vârstă în diferite 
contexte și să asigure bunăstarea femeilor 
mai în vârstă, inclusiv accesul la servicii 
de îngrijire și de asistență medicală și 
independența economică;
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_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită statele membre 
să examineze acordarea de asistență 
persoanelor în vârstă în diferite contexte;

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită statele membre 
să examineze acordarea de asistență 
persoanelor în vârstă în diferite contexte; 
invită Consiliul să stabilească obiective 
pentru furnizarea unor servicii de 
îngrijire de lungă durată accesibile, la 
prețuri abordabile și de calitate, care să 
fie echivalente cu obiectivele de la 
Barcelona;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Amendamentul 352
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită statele membre 
să examineze acordarea de asistență 
persoanelor în vârstă în diferite contexte;

29. subliniază că, din cauza speranței 
lor de viață mai mari și probabilității mai 
ridicate de a se confrunta cu probleme de 
sănătate, femeile în vârstă reprezintă 
adesea majoritatea rezidenților din 
instituțiile de îngrijire pe termen lung30, 
care au devenit centre de infectare cu 
virusul în multe țări; invită statele membre 
să examineze acordarea de asistență 
persoanelor în vârstă în diferite contexte și 
să o includă într-un pact în materie de 
îngrijiri pentru Europa, ca parte 
integrantă a acestuia;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Amendamentul 353
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt încă accesibile 
și bine adaptate circumstanțelor;

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt încă accesibile 
și bine adaptate circumstanțelor; subliniază 
că femeile cu handicap, în special cele 
care locuiesc în instituții și ale spații 
închise, precum și cele cu nevoi ridicate 
de asistență au fost afectate în mod 
semnificativ de pandemie și de impactul 
socioeconomic al acesteia; solicită UE și 
statelor membre să asigure drepturile 
tuturor femeilor și fetelor cu dizabilități, 
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astfel cum sunt consacrate în CRPD, 
inclusiv dreptul lor la o viață 
independentă și accesul la educație, 
muncă și un loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 354
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt încă accesibile 
și bine adaptate circumstanțelor;

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
obișnuite sau să mențină o distanțare fizică 
și au întâmpinat greutăți în a avea acces 
la informațiile și serviciile legate de 
SRHR, la bunuri esențiale și la adăposturi 
pentru victimele violenței bazate pe sex; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin, servicii și bunuri 
sunt încă accesibile și bine adaptate 
circumstanțelor și sunt bazate pe 
principiile nediscriminării;

Or. en

Amendamentul 355
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
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obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt încă accesibile 
și bine adaptate circumstanțelor;

obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt considerate 
servicii esențiale bine adaptate 
circumstanțelor; și că viitoarele măsuri de 
criză și de planificare în cazuri de urgență 
includ nevoile persoanelor cu dizabilități, 
în special ale femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 356
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
putut să aibă acces la rețelele lor de 
sprijin obișnuite sau să mențină o 
distanțare fizică; invită statele membre să 
se asigure că aceste rețele de sprijin sunt 
încă accesibile și bine adaptate 
circumstanțelor;

30. subliniază că femeile cu handicap, 
în special cele care locuiesc în instituții și 
alte spații închise, precum și cele cu nevoi 
ridicate de asistență au fost afectate în 
mod disproporționat de pandemie și vor fi, 
de asemenea, puternic afectate de 
impactul socioeconomic al acesteia; 
solicită UE și statelor membre să asigure 
drepturile tuturor femeilor și fetelor cu 
dizabilități, astfel cum sunt consacrate în 
CRPD, inclusiv dreptul lor la o viață 
independentă și accesul la educație, 
muncă și un loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 357
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. regretă că multe dintre femeile cu 
handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 

30. regretă că multe dintre persoanele 
cu handicap care depind de alte persoane 
pentru sprijin sau îngrijiri cotidiene nu au 
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putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt încă accesibile 
și bine adaptate circumstanțelor;

putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin 
obișnuite sau să mențină o distanțare fizică; 
invită statele membre să se asigure că 
aceste rețele de sprijin sunt încă accesibile 
și bine adaptate circumstanțelor;

Or. en

Amendamentul 358
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să sprijine în 
continuare femeile migrante și bărbații 
migranți asigurându-le accesul la asistență 
medicală critică în timpul crizei; subliniază 
necesitatea ca centrele de refugiați și de 
primire să țină seama în mod 
corespunzător de nevoile femeilor și 
fetelor, având în vedere provocările 
cunoscute de distanțare socială și 
menținere a igienei, precum și 
vulnerabilitatea acestora în fața violenței 
bazate pe gen;

31. invită statele membre să sprijine în 
continuare persoanele care îndeplinesc 
criteriile privind dreptul de azil fixate de 
statele membre, asigurându-le accesul la 
asistență medicală critică în timpul crizei; 
subliniază necesitatea ca centrele 
de primire a beneficiarilor de azil să țină 
seama în mod corespunzător de nevoile 
femeilor și fetelor, având în vedere 
provocările cunoscute de distanțare socială 
și menținere a igienei, precum și 
vulnerabilitatea acestora în fața violenței 
bazate pe gen; reamintește că aceste 
măsuri nu trebuie să reprezinte un 
stimulent pentru imigrație și că migranții 
care nu îndeplinesc criteriile de azil au 
dreptul să părăsească teritoriul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 359
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să sprijine în 31. invită statele membre să sprijine în 
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continuare femeile migrante și bărbații 
migranți asigurându-le accesul la asistență 
medicală critică în timpul crizei; 
subliniază necesitatea ca centrele de 
refugiați și de primire să țină seama în 
mod corespunzător de nevoile femeilor și 
fetelor, având în vedere provocările 
cunoscute de distanțare socială și 
menținere a igienei, precum și 
vulnerabilitatea acestora în fața violenței 
bazate pe gen;

continuare femeile migrante și bărbații 
migranți asigurându-le accesul la asistență 
medicală critică în timpul crizei.

Or. es

Amendamentul 360
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită statele membre să sprijine în 
continuare femeile migrante și bărbații 
migranți asigurându-le accesul la asistență 
medicală critică în timpul crizei; subliniază 
necesitatea ca centrele de refugiați și de 
primire să țină seama în mod corespunzător 
de nevoile femeilor și fetelor, având în 
vedere provocările cunoscute de distanțare 
socială și menținere a igienei, precum și 
vulnerabilitatea acestora în fața violenței 
bazate pe gen;

31. îndeamnă statele membre să 
asigure accesul migranților la asistență 
medicală în timpul crizei și după criză; 
subliniază necesitatea ca centrele de 
refugiați și de primire să țină seama în mod 
corespunzător de nevoile femeilor și 
fetelor, având în vedere provocările 
cunoscute de distanțare socială și 
menținere a igienei, precum și 
vulnerabilitatea acestora în fața violenței 
bazate pe gen;

Or. en

Amendamentul 361
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază necesitatea ca femeile 
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fără adăpost și fără forme legale să aibă 
acces la servicii de asistență medicală, 
precum și necesitatea unor servicii de 
informare; îndeamnă Comisia să 
abordeze chestiunile legate de riscul de 
excluziune socială, sărăcie și lipsa de 
adăpost în cadrul viitorului Plan de 
acțiune privind integrarea și incluziunea, 
pentru a preveni excluderea acestor femei 
din politicile sociale și economice, 
adâncind astfel ciclul sărăciei;

Or. en

Amendamentul 362
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. îndeamnă statele membre să 
regularizeze situația migranților corelând 
drepturile la cetățenie de reședință;

Or. en

Amendamentul 363
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare 
ale grupurilor minoritare, cum ar fi 
femeile rome, care se confruntă cu 
dificultăți în ceea ce privește menținerea 
igienei și respectarea măsurilor de izolare 
din cauza lipsei de acces la infrastructură, 
servicii și informații de bază;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 364
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare 
ale grupurilor minoritare, cum ar fi 
femeile rome, care se confruntă cu 
dificultăți în ceea ce privește menținerea 
igienei și respectarea măsurilor de izolare 
din cauza lipsei de acces la infrastructură, 
servicii și informații de bază;

eliminat

Or. en

Amendamentul 365
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, care se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește menținerea igienei și 
respectarea măsurilor de izolare din cauza 
lipsei de acces la infrastructură, servicii și 
informații de bază;

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile de 
origine romă, care se confruntă cu o 
discriminare înrădăcinată, încălcări 
permanente ale drepturilor lor și riscuri 
ridicate de protecție din cauza lipsei unor 
măsuri adecvate pentru a garanta accesul 
lor la infrastructură, servicii și informații 
de bază;

Or. en

Amendamentul 366
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos
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Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, care se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește menținerea igienei și 
respectarea măsurilor de izolare din cauza 
lipsei de acces la infrastructură, servicii și 
informații de bază;

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, persoanele fără adăpost, refugiații, 
migranții care se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește respectarea măsurilor de 
izolare și de igienă din cauza lipsei de 
acces la infrastructură, servicii și informații 
de bază;

Or. en

Amendamentul 367
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, care se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește menținerea igienei și 
respectarea măsurilor de izolare din cauza 
lipsei de acces la infrastructură, servicii și 
informații de bază;

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, din cauza lipsei de acces la 
infrastructură, servicii și informații de 
bază, în special pe durata izolării;

Or. en

Amendamentul 368
Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
persoanelor cu posibilități mai modeste, 
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rome, care se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește menținerea igienei și 
respectarea măsurilor de izolare din cauza 
lipsei de acces la infrastructură, servicii și 
informații de bază;

care se confruntă cu dificultăți în ceea ce 
privește menținerea igienei și respectarea 
măsurilor de izolare din cauza lipsei de 
acces la infrastructură, servicii și informații 
de bază;

Or. it

Amendamentul 369
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, care se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește menținerea igienei și 
respectarea măsurilor de izolare din cauza 
lipsei de acces la infrastructură, servicii și 
informații de bază;

32. subliniază nevoile suplimentare ale 
grupurilor minoritare, cum ar fi femeile 
rome, care se confruntă cu dificultăți 
precum discriminarea și marginalizarea 
din cauza lipsei de acces la infrastructură, 
servicii și informații de bază;

Or. en

Amendamentul 370
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază caracterul esențial al 
serviciilor de sprijin pentru persoanele 
LGBTQI +, inclusiv sprijin pentru 
sănătatea mintală, grupuri de ajutor 
reciproc și servicii de sprijin în caz de 
violență bazată pe gen;

eliminat

Or. es

Amendamentul 371
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Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază caracterul esențial al 
serviciilor de sprijin pentru persoanele 
LGBTQI +, inclusiv sprijin pentru 
sănătatea mintală, grupuri de ajutor 
reciproc și servicii de sprijin în caz de 
violență bazată pe gen;

33. subliniază că următorul punct din 
proiectul de raport: „subliniază caracterul 
esențial al serviciilor de sprijin pentru 
persoanele LGBTQI +, inclusiv sprijin 
pentru sănătatea mintală, grupuri de ajutor 
reciproc și servicii de sprijin în caz de 
violență bazată pe gen” nu are nicio 
legătură cu COVID-19 și a fost conceput 
pentru a introduce în raport o ideologie de 
gen de stânga, ca un paragraf de tip 
„rucsac”, și respinge aceste strategii 
politice;

Or. de

Amendamentul 372
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază caracterul esențial al 
serviciilor de sprijin pentru persoanele 
LGBTQI +, inclusiv sprijin pentru 
sănătatea mintală, grupuri de ajutor 
reciproc și servicii de sprijin în caz de 
violență bazată pe gen;

33. subliniază caracterul esențial al 
serviciilor de sprijin în caz de violențe 
familiale sau sexuale;

Or. en

Amendamentul 373
Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază caracterul esențial al 
serviciilor de sprijin pentru persoanele 
LGBTQI +, inclusiv sprijin pentru 
sănătatea mintală, grupuri de ajutor 
reciproc și servicii de sprijin în caz de 
violență bazată pe gen;

33. subliniază caracterul esențial al 
serviciilor de sprijin pentru toate 
persoanele care au nevoie de acestea, 
inclusiv sprijin pentru sănătatea mintală, 
grupuri de ajutor reciproc și servicii de 
sprijin în caz de violență bazată pe gen;

Or. it

Amendamentul 374
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază circumstanțele unice 
ale femeilor fără adăpost și 
vulnerabilitatea lor tot mai mare la 
violența bazată pe gen, precum și lipsa 
accesului la servicii de igienă și asistență 
medicală ca urmare a pandemiei de 
COVID-19 și a măsurilor de urgență 
ulterioare; invită statele membre să ia în 
considerare în mod corespunzător femeile 
fără adăpost în planurile de răspuns în 
caz de pandemie;

Or. en

Amendamentul 375
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia 
și statele membre să adopte o abordare 

eliminat
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intersectorială în cadrul răspunsurilor 
lor;

Or. es

Amendamentul 376
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor;

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială care au crescut ca 
urmare a crizei și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare de 
toleranță zero față de atacurile rasiste, 
precum și o abordare intersectorială în 
cadrul răspunsurilor lor;

Or. en

Amendamentul 377
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor;

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor, 
care să abordeze nevoile grupurilor 
marginalizate ale populației, inclusiv ale 
minorităților rasiale și etnice;

Or. en

Amendamentul 378
Annika Bruna
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor;

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor; 
indică faptul că criza de COVID-19 nu 
are consecințe directe asupra acestor 
probleme;

Or. en

Amendamentul 379
Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. deplânge cazurile de discriminare 
xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și 
statele membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor;

34. deplânge cazurile de discriminare 
de orice tip și îndeamnă Comisia și statele 
membre să adopte o abordare 
intersectorială în cadrul răspunsurilor lor;

Or. it

Amendamentul 380
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. 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;
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Or. en

Amendamentul 381
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii și zone de conflict în 
ceea ce privește virusul COVID-19, cum ar 
fi accesul la asistență medicală, inclusiv la 
SRHR, vulnerabilitatea la violența pe 
criterii de gen, inclusiv mutilarea genitală 
a femeilor și căsătoriile cu forța și între 
copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; ia 
act de faptul că, în multe țări partenere, 
femeile sunt cele care asigură traiul 
familiei lor și că sectoarele cu foarte mult 
personal feminin, cum ar fi industria 
confecțiilor și a producției de alimente, au 
fost cele mai grav afectate, cu efecte de 
domino asupra nivelului de sărăciei a 
familiilor și comunităților lor, precum și 
asupra independenței economice și a 
sănătății și siguranței femeilor și fetelor; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

Or. en

Amendamentul 382
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violența sexuală și pe 
criterii de gen, inclusiv mutilarea genitală 
a femeilor și căsătoriile cu forța și 
timpurii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
solicită un sprijin mai puternic pentru 
apărătorii drepturilor fundamentale ale 
femeilor și organizațiile pentru drepturile 
femeilor, inclusiv organizațiile în materie 
de SRHR; subliniază că trebuie depuse 
toate eforturile pentru a garanta că un 
vaccin viitor va fi disponibil pentru toate 
femeile și fetele, în special în zonele 
rurale îndepărtate, în taberele de refugiați 
și în taberele de persoane strămutate, 
precum și pentru femeile cu venituri 
scăzute;

Or. en

Amendamentul 383
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 

35. subliniază că, în mod similar, 
următorul punct din proiectul de raport: 
„subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
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subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor” a 
fost conceput pentru a introduce în raport 
o ideologie de stânga privind avortul, ca 
un paragraf de tip „rucsac” și respinge 
aceste strategii politice;

Or. de

Amendamentul 384
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii, în special în statele 
fragile și afectate de conflicte, în ceea ce 
privește virusul COVID-19, cum ar fi 
accesul la asistență medicală, inclusiv la 
SRHR, vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor, 
precum și participarea acestora la toate 
nivelurile procesului decizional;

Or. en

Amendamentul 385
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violența pe criterii de 
gen, inclusiv mutilarea genitală a femeilor 
și căsătoriile cu forța și timpurii, statutul 
profesional, accesul la educație, sărăcia 
extremă și foametea; solicită un sprijin 
mai puternic pentru apărătorii drepturilor 
fundamentale ale femeilor și organizațiile 
pentru drepturile femeilor, inclusiv 
organizațiile în materie de SRHR;

Or. en

Amendamentul 386
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, vulnerabilitatea la 
violență, inclusiv mutilarea genitală a 
femeilor și căsătoriile forțate între copii, 
statutul profesional, accesul la educație, 
sărăcia extremă și foametea; subliniază că 
este important să se sprijine apărătorii 
drepturilor femeilor și organizațiile pentru 
drepturile femeilor;

Or. pl
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Amendamentul 387
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, inclusiv la SRHR, 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv 
mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile 
între copii, statutul profesional, accesul la 
educație, sărăcia extremă și foametea; 
subliniază că este important să se sprijine 
apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

35. subliniază că caracterul mondial al 
pandemiei de COVID-19 necesită un 
răspuns la nivel mondial; subliniază 
situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în 
multe părți ale lumii în ceea ce privește 
virusul COVID-19, cum ar fi accesul la 
asistență medicală, vulnerabilitatea la 
violență, inclusiv mutilarea genitală a 
femeilor și căsătoriile între copii, statutul 
profesional, accesul la educație, sărăcia 
extremă și foametea; subliniază că este 
important să se sprijine apărătorii 
drepturilor femeilor și organizațiile pentru 
drepturile femeilor;

Or. es

Amendamentul 388
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază accesul egal la educație 
pentru copii - închiderea unităților 
școlare poate exacerba inegalitățile de 
gen, în special pentru fetele și adolescenții 
cei mai săraci, care se confruntă cu un 
risc mai mare de căsătorie timpurie și de 
căsătorie forțată, sarcini nedorite în 
timpul situațiilor de urgență, sau își 
asumă responsabilități suplimentare 
acasă, cum ar fi îngrijirea fraților sau a 
surorilor sau a rudelor bolnave, ceea ce 
poate duce la lacune școlare sau abandon 
școlar; subliniază că este necesar ca toți 
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tinerii să aibă acces la resursele, 
instrumentele și sprijinul social necesare, 
să rămână implicați în procesul de 
învățare în timpul închiderii școlilor și să 
reintre în sistemul de învățământ după 
încheierea crizei;

Or. en

Amendamentul 389
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că întregul sprijin financiar 
acordat țărilor partenere pentru a face 
față crizei este alocat în mod 
corespunzător pentru a sprijini femeile și 
fetele, de exemplu pentru a asigura 
accesul la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR), a evita munca copiilor și a evita 
ca limitarea mișcării persoanelor să 
conducă la o mai mică autonomie a 
femeilor și fetelor la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 390
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută pachetul „Echipa Europa” 
prezentat de Comisie și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare dimensiunea de gen în 

eliminat



AM\1213467RO.docx 27/39 PE657.387v01-00

RO

alocarea acestor fonduri;

Or. es

Amendamentul 391
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută pachetul „Echipa Europa” 
prezentat de Comisie și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare dimensiunea de gen în alocarea 
acestor fonduri;

36. salută pachetul „Echipa Europa” 
prezentat de Comisie și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare dimensiunea de gen în alocarea 
acestor fonduri; subliniază necesitatea 
unui răspuns la COVID-19 care să ia în 
considerare dimensiunea de gen în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
Instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) și a 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare III, pentru a ține seama de 
situația unică a femeilor și a fetelor și 
pentru a stimula oportunitățile de după 
criză; încurajează continuarea și 
prioritizarea educației în situații de 
urgență în această perioadă;

Or. en

Amendamentul 392
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută pachetul „Echipa Europa” 36. salută pachetul „Echipa Europa” 
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prezentat de Comisie și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare dimensiunea de gen în alocarea 
acestor fonduri;

prezentat de Comisie pentru a sprijini 
țările partenere în lupta împotriva 
pandemiei de coronavirus și a 
consecințelor acesteia și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare dimensiunea de gen și a unor 
cheltuieli destinate egalității de gen în 
alocarea acestor fonduri;

Or. en

Amendamentul 393
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută pachetul „Echipa Europa” 
prezentat de Comisie și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare dimensiunea de gen în 
alocarea acestor fonduri;

36. ia act de pachetul „Echipa Europa” 
prezentat de Comisie și subliniază 
necesitatea unei abordări care să ia în 
considerare echitatea de gen în alocarea 
acestor fonduri;

Or. en

Amendamentul 394
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită UE și statele sale membre să 
acorde prioritate solidarității globale prin 
menținerea unui nivel suficient de 
finanțare a AOD și prin sprijinirea 
răspunsului țărilor partenere la criză în 
mod cuprinzător, inclusiv pentru a 
asigura accesul la SRHR; invită UE să se 
concentreze, în cadrul răspunsului său 
umanitar și în materie de dezvoltare la 
pandemia de COVID-19, asupra 
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consolidării sistemelor de sănătate și a 
accesului universal la SRHR ca parte a 
acoperirii universale cu servicii de 
sănătate; solicită, în acest sens, ca noul 
CFM și, în special, IVCDCI să acorde 
prioritate egalității între femei și bărbați și 
drepturilor femeilor în cadrul 
programelor geografice și tematice;

Or. en

Amendamentul 395
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită UE și statele sale membre să 
acorde prioritate solidarității globale prin 
menținerea unui nivel suficient de 
finanțare a AOD și prin sprijinirea 
răspunsului țărilor partenere la criză în 
mod cuprinzător, inclusiv pentru a 
asigura accesul la SRHR; invită UE să se 
concentreze, în cadrul răspunsului său 
umanitar și în materie de dezvoltare la 
pandemia de COVID-19, asupra 
consolidării sistemelor de sănătate și a 
accesului universal la SRHR ca parte a 
acoperirii universale cu servicii de 
sănătate; solicită, în acest sens, ca noul 
CFM și, în special, IVCDCI să acorde 
prioritate egalității între femei și bărbați și 
drepturilor femeilor în cadrul 
programelor geografice și tematice;

Or. en

Amendamentul 396
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propunere de rezoluție
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Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază necesitatea unor 
capitole privind comerțul și genul și a 
unor dispoziții privind genul în cadrul 
acordurilor comerciale; invită Comisia 
Europeană să utilizeze acordurile de liber 
schimb pentru a acționa în direcția 
remunerării și recompensării egale a 
femeilor din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 397
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. invită Comisia Europeană să 
includă femeile și tinerii în centrul 
răspunsului său global și să îi implice pe 
deplin, să le asculte opiniile și să le 
permită să fie o parte activă a răspunsului 
la pandemie;

Or. en

Amendamentul 398
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. invită Comisia Europeană să 
includă femeile și fetele în centrul 
răspunsului său global și să le implice pe 
deplin, să le asculte opiniile și să le 
permită să fie o parte activă a răspunsului 
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la pandemie;

Or. en

Amendamentul 399
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. invită Comisia Europeană să 
includă sănătatea, în special sănătatea 
sexuală și reproductivă în noul Plan de 
acțiune pentru egalitatea de gen III, și să 
o considere o prioritate a acestuia;

Or. en

Amendamentul 400
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 36 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. invită Comisia Europeană să 
includă sănătatea, în special sănătatea 
sexuală și reproductivă în noul Plan de 
acțiune pentru egalitatea de gen III, și să 
o considere o prioritate a acestuia;

Or. en

Amendamentul 401
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36d. îndeamnă UE să includă în 
acordurile comerciale o cerință ca 
partenerii economici să ratifice și să pună 
în aplicare Convenția nr. 156 a OIM 
privind lucrătorii cu responsabilități 
familiale, Convenția nr. 189 privind 
personalul casnic și Convenția nr. 190 
privind violența și hărțuirea;

Or. en

Amendamentul 402
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 36 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36d. îndeamnă țările să accelereze 
progresele în vederea unei asigurări de 
sănătate universale, ca prioritate esențială 
pentru dezvoltarea internațională;

Or. en

Amendamentul 403
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36e. îndeamnă Consiliul și Comisia să 
se asigure că abordarea integratoare a 
egalității de gen și integrarea dimensiunii 
de gen în buget se află în centrul tuturor 
măsurilor de redresare, care trebuie să 
includă lecțiile învățate cu privire la 
diversitatea nevoilor femeilor;

Or. en
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Amendamentul 404
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36f. solicită punerea în aplicare în 
regim de urgență absolută a Strategiei 
privind egalitatea de gen, cu un calendar 
clar și un angajament ferm la toate 
nivelurile Comisiei, într-un mod pe deplin 
coordonat și asigurându-se monitorizarea 
sa prin intermediul Grupului operativ 
pentru egalitate, în colaborare cu 
Unitatea pentru egalitatea de gen din 
cadrul DG JUST;

Or. en

Amendamentul 405
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice și să aloce resurse 
bugetare adecvate pentru a răspunde 
acestor nevoi, precum și pentru a 
monitoriza aceste cheltuieli, în 
conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul Strategiei privind egalitatea de gen; 
subliniază că măsurile de pregătire sunt cea 
mai bună modalitate de a consolida 
reziliența tuturor domeniilor la viitoare 
crize;

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice asupra femeilor, să se 
asigure că criza nu accentuează 
inegalitățile existente și că cel puțin 
jumătate din resurse sunt cheltuite pentru 
ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor și pentru promovarea drepturilor 
femeilor, precum și să asigure 
participarea organismelor de promovare a 
egalității de gen în acordurile de 
parteneriat, punerea în aplicare a 
evaluărilor impactului de gen ca cerință 
de acces la fondurile UE și monitorizarea 
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acestor cheltuieli prin colectarea de date 
defalcate pe gen și indicatori privind 
egalitatea de gen, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul Strategiei 
privind egalitatea de gen; subliniază că 
măsurile de pregătire sunt cea mai bună 
modalitate de a consolida reziliența tuturor 
domeniilor la viitoare crize;

Or. en

Amendamentul 406
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice și să aloce resurse 
bugetare adecvate pentru a răspunde 
acestor nevoi, precum și pentru a 
monitoriza aceste cheltuieli, în 
conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul Strategiei privind egalitatea de gen; 
subliniază că măsurile de pregătire sunt cea 
mai bună modalitate de a consolida 
reziliența tuturor domeniilor la viitoare 
crize;

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice; invită Comisia și statele 
membre să integreze dimensiunea de gen 
în toate domeniile strategiei de redresare 
și să aloce resurse bugetare suplimentare 
prin intermediul unui fond „Corona” 
pentru femei pentru a răspunde nevoilor 
femeilor și fetelor, în special în domeniul 
ocupării forței de muncă, al violenței și al 
SRHR, precum și pentru a monitoriza 
aceste cheltuieli, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul Strategiei 
privind egalitatea de gen; subliniază că 
măsurile de pregătire sunt cea mai bună 
modalitate de a consolida reziliența tuturor 
domeniilor la viitoare crize;

Or. en

Amendamentul 407
Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos
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Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice și să aloce resurse 
bugetare adecvate pentru a răspunde 
acestor nevoi, precum și pentru a 
monitoriza aceste cheltuieli, în 
conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul Strategiei privind egalitatea de gen; 
subliniază că măsurile de pregătire sunt cea 
mai bună modalitate de a consolida 
reziliența tuturor domeniilor la viitoare 
crize;

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin impactul și nevoile 
asociate aspectelor de gen generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice și să aloce resurse 
bugetare adecvate, speciale și exclusive 
pentru a răspunde acestor nevoi, precum și 
pentru a monitoriza aceste cheltuieli și 
integrarea perspectivei de gen în toate 
propunerile legislative, bugetare și de 
politică, în conformitate cu angajamentele 
asumate în cadrul Strategiei privind 
egalitatea de gen; subliniază că măsurile de 
pregătire sunt cea mai bună modalitate de a 
consolida reziliența tuturor domeniilor la 
viitoare crize;

Or. en

Amendamentul 408
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice și să aloce resurse 
bugetare adecvate pentru a răspunde 
acestor nevoi, precum și pentru a 
monitoriza aceste cheltuieli, în 
conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul Strategiei privind egalitatea de gen; 
subliniază că măsurile de pregătire sunt cea 
mai bună modalitate de a consolida 
reziliența tuturor domeniilor la viitoare 
crize;

37. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin nevoile generate de 
criză și de consecințele sale 
socioeconomice și să se asigure că criza 
nu exacerbează inegalitățile existente, să 
aloce resurse bugetare adecvate și să ia 
măsuri specifice pentru a răspunde acestor 
nevoi, precum și pentru a monitoriza aceste 
cheltuieli, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul Strategiei 
privind egalitatea de gen; subliniază că 
măsurile de pregătire sunt cea mai bună 
modalitate de a consolida reziliența tuturor 
domeniilor la viitoare crize;

Or. en
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Amendamentul 409
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure, astfel cum se menționează în 
anunțul inițial al Comisiei, că egalitatea, 
inclusiv egalitatea de gen, se află în 
centrul redresării economice prin 
intermediul măsurilor prezentate în 
pachetul de redresare, abordând 
angajamentele asumate în cadrul 
Strategiei privind egalitatea de gen, 
alături de obiectivele instrumentelor, 
fondurilor și programelor specifice ale 
„Next Generation EU’ și oferind, prin 
urmare, resursele necesare pentru a 
aborda problemele generate de criză și 
pentru a sprijini femeile în cadrul 
procesului de redresare;

Or. en

Amendamentul 410
Diana Riba i Giner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită includerea egalității de gen 
ca una dintre prioritățile politice care 
trebuie abordate în cadrul viitoarei 
Conferințe privind viitorul Europei, 
pentru a asigura echilibrul de gen în 
cadrul organelor sale și implicarea 
organizațiilor de apărare a drepturilor 
femeilor și a organizațiilor de femei 
pentru a garanta că UE de după criza de 
COVID-19 ia în considerare nevoile 
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femeilor;

Or. en

Amendamentul 411
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită Comisiei să includă 
planuri naționale privind egalitatea de 
gen pentru redresare și strategii pentru a 
aborda problemele de gen care apar în 
timpul crizei, inclusiv violența bazată pe 
gen și violența familială, în criteriile de 
evaluare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 412
Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Irène 
Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită Comisiei să creeze un fond 
special și excepțional pentru femeile și 
copiii vulnerabili, care să ajute la 
redresarea acestora în urma crizei;

Or. en

Amendamentul 413
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. invită UE să includă egalitatea 
între femei și bărbați ca o condiție 
prealabilă care trebuie respectată de 
statele membre ale UE pentru a primi 
fonduri din partea UE;

Or. en

Amendamentul 414
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. invită Comisia să asigure, în 
instanțele de luare a deciziilor privind 
redresarea în urma crizei de COVID-19, 
reprezentarea egală a femeilor în 
diversitatea lor, precum și faptul că 
perspectivele femeilor sunt luate în 
considerare în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 415
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 37 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37d. invită UE și statele membre să 
mențină un mediu favorabil pentru 
organizațiile societății civile, în special 
prin sprijin politic și un nivel suficient de 
finanțare; invită Comisia Europeană să 
asigure flexibilitatea în cadrul 
programelor și proiectelor existente 
finanțate de UE, să elimine cerințele de 
cofinanțare și să le permită beneficiarilor 
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să realoce finanțarea primită pentru a 
răspunde la criză;

Or. en


