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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în medie, numai 48,3 % 
dintre femeile cu dizabilități sunt angajate 
în UE, în comparație cu 53,3 % dintre 
bărbați1;

A. întrucât, în medie, numai 48,3 % 
dintre femeile cu dizabilități sunt angajate 
în UE, în comparație cu 53,3 % dintre 
bărbații1a cu dizabilități; și numai 20,7 % 
dintre femeile cu dizabilități sunt 
încadrate în muncă cu normă întreagă, 
comparativ cu 28,6 % dintre bărbații cu 
dizabilități2a;

_________________ _________________
1 Statisticile Uniunii Europene referitoare 
la venit și la condițiile de viață (EU SILC 
2017).

1a Statisticile Uniunii Europene referitoare 
la venit și la condițiile de viață (EU-SILC 
2017);
2a Institutul European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (Indicele 
egalității de gen 2019);

Or. en

Amendamentul 2
Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în medie, numai 48,3 % 
dintre femeile cu dizabilități sunt angajate 
în UE, în comparație cu 53,3 % dintre 
bărbați1;

A. întrucât, în medie, numai 48,3 % 
dintre femeile cu dizabilități sunt angajate 
în UE, în comparație cu 53,3 % dintre 
bărbați1a ; întrucât această diferență este 
mult mai mică decât cea dintre femeile 
fără dizabilități și bărbații fără 
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dizabilități;
_________________ _________________
1 Statisticile Uniunii Europene referitoare 
la venit și la condițiile de viață (EU SILC 
2017).

1a Statisticile Uniunii Europene 
referitoare la venit și la condițiile de viață 
(EU SILC, 2017).

Or. fr

Amendamentul 3
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, în medie, cifrele indică 
faptul că 29,5 % dintre femeile cu 
dizabilități din UE sunt expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, 
comparativ cu 27,5 % dintre bărbații cu 
dizabilități1a;
_________________
1a Statisticile Uniunii Europene 
referitoare la venit și la condițiile de viață 
(EU SILC, 2018);

Or. es

Amendamentul 4
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât climatul social și politic 
tolerează din ce în ce mai mult programe 
extremiste, homofobe și xenofobe, care 
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subminează valorile fundamentale ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 5
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât ancheta Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene privind LGBT1a arată că, la 
douăzeci de ani de la adoptarea Directivei 
privind egalitatea de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, persoanele 
LGBTI continuă să se confrunte cu o 
discriminare puternică la nivelul ocupării 
forței de muncă;
_________________
1a O cale lungă pentru egalitatea pentru 
persoanele LGBTI. FRA, 2020.

Or. en

Amendamentul 6
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât femeile sunt cele mai 
afectate de șomaj și se confruntă cu 
diverse forme de discriminare în diferite 
etape de-a lungul carierei1a;
_________________
1a The gender employment gap: 
Challenges and solutions (Disparitățile de 



PE658.789v01-00 6/34 AM\1214570RO.docx

RO

gen în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă: provocări și soluții), Eurofound, 
2016.

Or. en

Amendamentul 7
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât femeile au, în cea mai 
mare parte, responsabilitatea pentru 
îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă 
și a altor persoane dependente, a familiei 
și a gospodăriei; întrucât acest lucru are 
un efect direct asupra accesului femeilor 
la locuri de muncă și asupra dezvoltării 
lor profesionale și poate afecta în mod 
negativ condițiile de angajare a acestora;

Or. en

Amendamentul 8
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât lucrătorii mai în vârstă se 
confruntă încă adesea cu discriminarea 
pe motive de vârstă, cu stereotipuri și cu 
obstacole; întrucât discriminarea pe 
motive de vârstă afectează toate grupele 
de vârstă;

Or. en
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Amendamentul 9
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate în numeroase 
moduri,

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate în numeroase 
moduri, printre acestea numărându-se 
discriminarea directă, discriminarea 
indirectă, discriminarea prin asociere, 
refuzul adaptărilor corespunzătoare și 
discriminarea structurală sau sistematică;

Or. es

Amendamentul 10
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate în 
numeroase moduri,

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități se confruntă în continuare cu 
o discriminare multiplă și intersecțională, 
bazată atât pe gen, cât și pe dizabilitate;

Or. en

Amendamentul 11
Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate în numeroase 
moduri,

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate în numeroase 
moduri, ca toate persoanele cu dizabilități;
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Or. fr

Amendamentul 12
Christine Anderson

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate în 
numeroase moduri,

B. întrucât fetele și femeile cu 
dizabilități pot fi discriminate,

Or. en

Amendamentul 13
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât tranzițiile digitale și verzi 
generează cerere pentru lucrători cu 
competențe digitale și ecologice din ce în 
ce mai specializate; întrucât persistă 
disparitățile de gen în educația digitală și 
disparitățile de gen de pe piața digitală a 
forței de muncă; întrucât persoanele cu 
dizabilități sunt excluse de prea multe ori 
din domeniul educației și, prin urmare, de 
pe piața forței de muncă; întrucât, din 
aceste motive, femeile cu dizabilități sunt 
în pericol de a fi excluse și mai mult de pe 
piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Rosa Estaràs Ferragut
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Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât această discriminare 
multiplă afectează educația și, prin 
urmare, oportunitățile de angajare, cum 
ar fi accesul dificil la un loc de muncă cu 
normă întreagă, contribuind la inegalități 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
remunerarea;

Or. es

Amendamentul 15
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât dizabilitățile sunt mai 
răspândite în rândul femeilor, datorită 
speranței lor de viață mai mari;

Or. pl

Amendamentul 16
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. constată că, având în vedere 
îmbătrânirea societății europene, se 
întâmplă tot mai des ca femeile în vârstă 
cu dizabilități să fie singurele persoane 
care își îngrijesc membrii de familie cu 
dizabilități, inclusiv copiii adulți (atât cu 
dizabilități fizice, cât și mentale grave), 
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ceea ce le face mai vulnerabile la sărăcie 
și la excluziune socială;

Or. pl

Amendamentul 17
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât femeile sunt, în cea mai 
mare parte, cele care au responsabilitatea 
primară pentru îngrijirea copiilor, a 
persoanelor în vârstă, a altor persoane 
dependente, a familiei și a locuinței și 
întrucât această responsabilitate este mai 
mare dacă una dintre persoanele aflate în 
întreținere are o dizabilitate; întrucât 
mamele singure care îngrijesc copii cu 
dizabilități sunt expuse unui risc ridicat 
de sărăcie și excluziune socială;

Or. es

Amendamentul 18
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât sensibilizarea este 
esențială pentru a permite angajatorilor și 
lucrătorilor să acționeze și să reacționeze 
în mod adecvat, pe baza cunoașterii 
obligațiilor și a drepturilor lor în 
domeniul nediscriminării;

Or. en
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Amendamentul 19
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. subliniază că femeile reprezintă 
peste 60 % din persoanele cu dizabilități 
și, totodată, marea majoritate a celor care 
îngrijesc persoane cu dizabilități;

Or. pl

Amendamentul 20
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să includă în 
mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități în toate 
planurile de acțiune, strategiile și politicile 
naționale;

1. invită statele membre să includă în 
mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități în toate 
planurile de acțiune, strategiile și politicile 
naționale, în special în ceea ce privește 
educația, ocuparea forței de muncă și 
politica socială, cu accent pe inegalitățile 
de gen și de dizabilitate care afectează 
femeile;

Or. es

Amendamentul 21
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să includă în 1. invită statele membre să includă în 
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mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități în toate 
planurile de acțiune, strategiile și politicile 
naționale;

mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități, precum și 
ale tuturor persoanelor aflate în această 
situație, în toate planurile de acțiune, 
strategiile și politicile naționale;

Or. fr

Amendamentul 22
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să includă în 
mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități în toate 
planurile de acțiune, strategiile și politicile 
naționale;

1. invită Comisia și statele membre să 
includă în mod sistematic interesele și 
drepturile femeilor și fetelor cu dizabilități 
în toate planurile de acțiune, strategiile și 
politicile;

Or. en

Amendamentul 23
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să includă în 
mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități în toate 
planurile de acțiune, strategiile și politicile 
naționale;

1. recomandă ca statele membre să 
ofere femeilor și fetelor cu dizabilități 
șanse echitabile în toate planurile de 
acțiune, strategiile și politicile naționale;

Or. en

Amendamentul 24
Kira Marie Peter-Hansen
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția 
Parlamentului European din 29 
noiembrie 2018 referitoare la situația 
femeilor cu dizabilități; îndeamnă 
Comisia să prezinte, în cadrul strategiei 
post-2020, o propunere consolidată, care 
să includă desfășurarea unor acțiuni 
pozitive ce vizează femeile cu dizabilități, 
cu scopul de a promova ocuparea forței de 
muncă, formarea, stagiile profesionale, 
parcursurile profesionale egale, 
remunerarea egală, adaptarea la locul de 
muncă și educația continuă, acordând 
atenție incluziunii digitale a acestora și 
necesității de a proteja echilibrul între 
viața profesională și cea privată; 
subliniază, de asemenea, necesitatea unei 
garanții privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, cu măsuri specifice care să 
abordeze nevoile femeilor cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 25
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază creșterea numărului 
actelor de discriminare și de hărțuire, 
inclusiv la locul de muncă și în special pe 
motive de gen, naționalitate, origine 
socială, dizabilitate, orientare sexuală și 
identitate de gen, origine etnică și religie, 
în special împotriva femeilor 
musulmane1a, a femeilor rome și a 
persoanelor LGBTI;
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_________________
1a Muslim Woman Seeking Work: An 
English Case Study with a Dutch 
Comparison, of Discrimination and 
Achievement (Femeile musulmane în 
căutarea unui loc de muncă: Un studiu de 
caz în limba engleză, însoțit de o 
comparație olandeză, privind 
discriminarea și realizările) (MDPI, 
2017).

Or. en

Amendamentul 26
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, potrivit FRA, toate 
formele de discriminare, inclusiv 
discriminarea multiplă sau 
intersecțională, împiedică în mare măsură 
introducerea de investiții în educație și 
formare și eforturile depuse și constituie o 
barieră în calea dezvoltării carierei; 
subliniază faptul că femeile cu dizabilități 
sunt adesea victime ale acestor tipuri de 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 27
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. regretă faptul că vârsta reprezintă 
un motiv important de discriminare la 
locul de muncă; consideră că femeile în 
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vârstă sunt încă adesea expuse 
stereotipurilor și barierelor de pe piața 
forței de muncă și solicită o justiție 
intergenerațională bazată pe solidaritate;

Or. en

Amendamentul 28
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. invită statele membre să elaboreze 
planuri de acțiune pentru a combate mai 
eficient discriminarea în domeniul 
ocupării forței de muncă pe motive de 
orientare sexuală, rasă, origine etnică, 
religie, identitate sexuală și de exprimare, 
care ar trebui să implice părțile interesate, 
cum ar fi inspectoratele de muncă, 
sindicatele, organizațiile patronale și 
organizațiile societății civile și să aibă în 
vedere oferirea unui exemplu prin 
aplicarea acestor măsuri în cadrul 
propriilor administrații publice;

Or. en

Amendamentul 29
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază că protecția împotriva 
discriminării la locul de muncă a 
persoanelor transgen trebuie să fie eficace 
și invită statele membre să combată 
această discriminare, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă;
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Or. en

Amendamentul 30
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. invită statele membre să analizeze 
posibilitatea de a introduce în directivă 
discriminarea pozitivă în cazul grupurilor 
care se confruntă cu discriminare gravă și 
structurală, cum ar fi cetățenii romi;

Or. en

Amendamentul 31
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. invită Comisia să sprijine țările 
UE și societatea civilă în combaterea 
discriminării prin intermediul 
Programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” și invită statele membre să 
faciliteze accesul la finanțare pentru 
părțile interesate relevante, inclusiv 
organizațiile societății civile și 
organismele de promovare a egalității, 
pentru campanii de sensibilizare și de 
educație cu privire la discriminarea 
femeilor în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 32



AM\1214570RO.docx 17/34 PE658.789v01-00

RO

Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap; constată că 
indisponibilitatea, costurile prohibitive și 
lipsa unei infrastructuri suficiente care să 
ofere servicii de calitate de îngrijire a 
copiilor rămân obstacole semnificative în 
calea participării egale a femeilor la toate 
aspectele societății, inclusiv la locul de 
muncă;

Or. pt

Amendamentul 33
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, pentru a elimina 
orice situație de discriminare explicită sau 
latentă, cu scopul de a ști cum să o 
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detecteze, să o elimine, să o denunțe și să 
aibă acces la legislația în vigoare care o 
protejează. invită statele membre să facă 
schimb de bune practici în acest domeniu;

Or. es

Amendamentul 34
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care include, de 
asemenea, o abordare intersectorială care 
tratează multiplele discriminări cu care se 
confruntă persoanele cu dizabilități legate 
de gen, rasă, origine etnică sau socială, 
orientare sexuală, identitate și exprimare 
de gen, religie, convingeri sau statut de 
rezidență;

Or. en

Amendamentul 35
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să întreprindă 2. invită statele membre să întreprindă 
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acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap; afirmă că se 
cunoaște că ajutoarele sociale plătite 
persoanelor cu dizabilități sunt 
insuficiente și ar trebui majorate, pentru a 
ajunge la nivelul salariului minim 
garantat de lege în țările respective;

Or. fr

Amendamentul 36
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să întreprindă 
acțiuni de sensibilizare și să furnizeze 
informații clare lucrătorilor și publicului 
larg cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, inclusiv dreptul la muncă și la 
angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

2. invită statele membre să continue 
să întreprindă acțiuni de sensibilizare cu 
privire la drepturile de combatere a 
discriminării, acordând o atenție deosebită 
accesibilității și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, și să se 
concentreze pe persoanele cele mai 
expuse riscurilor, inclusiv femeile cu 
dizabilități, implicând în același timp 
partenerii sociali, angajatorii și 
sindicatele;

Or. en

Amendamentul 37
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să adopte măsuri 
pentru a crește participarea femeilor și a 
fetelor cu dizabilități pe piața forței de 
muncă și să adopte politici care să asigure 
o remunerație egală pentru muncă egală;

Or. en

Amendamentul 38
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, 
Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să adopte 
măsuri de combatere a hărțuirii la locul 
de muncă, inclusiv a hărțuirii sexuale cu 
care se confruntă femeile cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 39
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că femeile cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme 
privind accesul la piața muncii;

3. recomandă statelor membre să se 
asigure că femeile cu dizabilități care, din 
motive justificate legate de sănătate, nu 
sunt în măsură să aibă acces la piața 
muncii sau să rămână pe piața muncii, 
pot beneficia de măsuri adecvate pentru a 
trăi în condiții socioeconomice decente și 
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demne;

Or. en

Amendamentul 40
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că femeile cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme 
privind accesul la piața muncii;

3. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că femeile cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme 
privind accesul la piața muncii, privind 
recrutarea și promovarea, de acces egal la 
formare și recalificare, de acces egal la 
credite și la alte resurse de producție, de 
remunerare egală pentru muncă de 
valoare egală și că pot participa la 
procesul decizional în condiții de egalitate 
cu ceilalți angajați;

Or. es

Amendamentul 41
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că femeile cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme 
privind accesul la piața muncii;

3. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze acțiuni pozitive destinate 
femeilor cu dizabilități pentru a promova 
formarea, stagiile profesionale, accesul la 
locuri de muncă, păstrarea locului de 
muncă, parcursuri profesionale egale, 
adaptarea la locul de muncă și echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată;

Or. en
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Amendamentul 42
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că femeile cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme 
privind accesul la piața muncii;

3. invită statele membre să ia măsuri 
pentru a se asigura că femeile și bărbații cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme 
privind accesul la piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 43
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că dreptul la muncă 
reprezintă o precondiție esențială pentru 
ca femeile cu dizabilități să aibă într-
adevăr parte de drepturi egale, 
independență economică și împlinire 
profesională și, prin urmare, insistă 
asupra eradicării locurilor de muncă 
precare, prin aplicarea obligatorie a 
principiului potrivit căruia pentru fiecare 
activitate efectivă, ar trebui să existe un 
post permanent și recunoscând și 
consolidând dreptul de a se bucura de 
drepturi la locul de muncă;

Or. pt

Amendamentul 44
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și lipsite de 
stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii;

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și lipsite de 
stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii, să 
pregătească fetele și femeile cu dizabilități 
pentru piața muncii, axându-se pe 
competențele digitale și pe învățarea pe tot 
parcursul vieții, precum și să asigure 
alegerea domeniilor de studiu pentru 
fetele și femeile cu dizabilități, astfel încât 
acestea să își poată alege locul de muncă 
din perspectiva dorințelor și talentelor lor 
și să nu fie limitate de inaccesibilitate, 
prejudecăți și stereotipuri;

Or. es

Amendamentul 45
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și lipsite de 
stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii;

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și care 
răspund nevoilor specifice ale fiecărei 
persoane cu dizabilități, oferindu-le 
sprijinul care să le permită o dezvoltare 
optimă, ținând seama de diferențele de 
gen, pentru a se asigura că ciclurile 
educaționale sunt adaptate gradului de 
maturitate și situației specifice a băieților 
și fetelor;

Or. es

Amendamentul 46
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și lipsite 
de stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii;

4. invită Comisia și statele membre să 
integreze drepturile femeilor și fetelor cu 
dizabilități atunci când concep și pun în 
aplicare acțiuni menite să dezvolte 
competențele digitale pentru a le permite 
tuturor cetățenilor să participe pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 47
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și lipsite 
de stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii;

4. recomandă statelor membre să 
asigure un sistem educațional accesibil și 
mai imparțial, în care educația să fie 
adaptată la nevoile psihice, emoționale și 
fizice;

Or. en

Amendamentul 48
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale accesibile și lipsite de 
stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii;

4. invită statele membre să asigure 
sisteme educaționale publice și lipsite de 
stereotipuri, care să includă măsuri 
educative favorabile incluziunii, care 
promovează incluziunea socială;
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Or. pt

Amendamentul 49
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recomandă cu fermitate statelor 
membre să intensifice investițiile în 
educația publică, prin consolidarea 
structurii lor democratice, a organizării 
pedagogice, prin modernizarea 
programelor școlare, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în școli și prin 
asigurarea accesului universal și gratuit 
la servicii educaționale și sociale de 
calitate și favorabile incluziunii;

Or. pt

Amendamentul 50
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să evalueze dacă 
statele membre prevăd dispoziții detaliate 
pentru exercitarea dreptului la concediul de 
maternitate, de paternitate și de îngrijire, 
precum și formule flexibile de lucru;

5. invită Comisia să evalueze dacă 
statele membre prevăd dispoziții detaliate 
pentru exercitarea dreptului la concediul de 
maternitate, de paternitate și de îngrijire, 
precum și formule flexibile de lucru pentru 
nevoile specifice ale mamelor cu 
dizabilități, ale mamelor copiilor cu 
dizabilități sau care suferă de boli de 
lungă durată sau ale mamelor în 
circumstanțe speciale, cum ar fi cele care 
au avut nașteri premature;

Or. es
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Amendamentul 51
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să evalueze dacă 
statele membre prevăd dispoziții detaliate 
pentru exercitarea dreptului la concediul de 
maternitate, de paternitate și de îngrijire, 
precum și formule flexibile de lucru;

5. invită Comisia să evalueze dacă 
statele membre prevăd dispoziții detaliate 
pentru exercitarea dreptului la concediul de 
maternitate, de paternitate și de îngrijire, 
precum și formule flexibile de lucru; 
subliniază necesitatea de a consolida 
responsabilitatea statelor și a 
angajatorilor în ceea ce privește drepturile 
de maternitate și de paternitate, ceea ce 
înseamnă că femeile trebuie să aibă 
dreptul de a fi atât mame, cât și angajate, 
fără a-și pierde drepturile de muncă;

Or. pt

Amendamentul 52
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să evalueze dacă 
statele membre prevăd dispoziții detaliate 
pentru exercitarea dreptului la concediul 
de maternitate, de paternitate și de 
îngrijire, precum și formule flexibile de 
lucru;

5. invită statele membre să evalueze 
necesitatea adoptării unor dispoziții care 
să asigure că aplicarea concediului de 
maternitate, de paternitate și de creștere a 
copilului, precum și formulele flexibile de 
lucru, sunt adaptate la nevoile diverse ale 
părinților cu dizabilități, ale părinților cu 
probleme de sănătate mintală și ale 
părinților ai căror copii au o dizabilitate, 
o boală cronică sau o problemă de 
sănătate mintală;

Or. en
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Amendamentul 53
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită mai multe fonduri pentru 
ca statele membre să consolideze protecția 
maternității și a paternității în dreptul 
muncii, în special prin mărirea 
concediului corespunzător și a garanției 
salariale la 100 %, precum și prin 
reducerea programului de lucru al 
femeilor pe durata alăptării; solicită 
luarea de măsuri pentru a asigura această 
protecție și solicită mai multe fonduri 
pentru a furniza o rețea publică liberă de 
servicii de educație și îngrijire a copiilor 
preșcolari;

Or. pt

Amendamentul 54
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că, după cum a 
afirmat Comitetul ONU pentru drepturile 
persoanelor cu handicap, în cazul în care 
nu se realizează adaptări rezonabile 
pentru femeile cu dizabilități, acest lucru 
poate constitui o discriminare în temeiul 
articolelor 5 și 6 din Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap;

Or. es
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Amendamentul 55
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită, cu titlu prioritar, ca 
mamelor care au familii cu dizabilități și 
care doresc acest lucru, să primească un 
salariu parental care să le permită să 
aleagă între activitatea profesională și 
creșterea copiilor;

Or. fr

Amendamentul 56
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită statele membre să prezinte 
strategii naționale pentru a sprijini 
îngrijitorii informali, care sunt în 
principal rude de sex feminin ale 
persoanelor cu dizabilități;

Or. es

Amendamentul 57
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la perspectiva de gen și 
la variabila privind dizabilitatea pe piața 
forței de muncă;

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la perspectiva de gen și 
la variabila privind dizabilitatea pe piața 
forței de muncă, cu scopul de a servi drept 
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bază pentru strategiile naționale și 
europene privind dizabilitățile, ocuparea 
forței de muncă și egalitatea de gen;

Or. es

Amendamentul 58
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la perspectiva de gen și 
la variabila privind dizabilitatea pe piața 
forței de muncă;

6. solicită colectarea, acolo unde este 
posibil, de date relevante și exacte cu 
privire la perspectiva de gen și la variabila 
privind dizabilitatea pe piața forței de 
muncă, precum și la dimensiunea socială;

Or. en

Amendamentul 59
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la perspectiva de gen și 
la variabila privind dizabilitatea pe piața 
forței de muncă;

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la variabila privind 
dizabilitatea pe piața forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 60
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la perspectiva de gen și 
la variabila privind dizabilitatea pe piața 
forței de muncă;

6. solicită colectarea de date relevante 
și exacte cu privire la variabila privind 
dizabilitatea pe piața forței de muncă;

Or. es

Amendamentul 61
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă evaluarea Strategiei 
europene pentru persoanele cu handicap 
și propunerea Comisiei privind Strategia 
pentru persoanele cu handicap 2021, cu 
politici care să țină seama de nevoile 
specifice ale femeilor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 62
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă evaluarea Strategiei 
europene pentru persoanele cu handicap și 
propunerea Comisiei privind Strategia 
pentru persoanele cu handicap 2021, cu 
politici care să țină seama de nevoile 
specifice ale femeilor;

7. așteaptă evaluarea Strategiei 
europene pentru persoanele cu handicap și 
propunerea Comisiei privind Strategia 
pentru persoanele cu handicap 2021, cu 
politici care să țină seama de nevoile 
specifice ale femeilor; reamintește că o 
incluziune mai largă poate fi posibilă și 
garantată numai prin servicii publice 
gratuite și de înaltă calitate, care 
îmbunătățesc calitatea vieții; invită statele 
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să ia măsuri pentru a promova munca cu 
drepturi, salariile decente și 
accesibilitatea fizică și digitală 
universală; insistă asupra unor măsuri 
eficiente de promovare a mobilității, a 
informării și a incluziunii persoanelor cu 
dizabilități;

Or. pt

Amendamentul 63
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. așteaptă evaluarea Strategiei 
europene pentru persoanele cu handicap și 
propunerea Comisiei privind Strategia 
pentru persoanele cu handicap 2021, cu 
politici care să țină seama de nevoile 
specifice ale femeilor;

7. așteaptă evaluarea actualei 
Strategii europene pentru persoanele cu 
handicap și propunerea Comisiei privind 
viitoarea Strategie europeană pentru 
persoanele cu handicap pentru următoarea 
perioadă de mai mulți ani, care va fi 
publicată în 2021, îmbinând abordări 
orizontale cu abordări specifice și 
integrând o perspectivă de gen puternică;

Or. en

Amendamentul 64
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să adopte 
măsuri precum serviciile de îngrijire și de 
sprijin adaptate la provocările și nevoile 
specifice ale părinților și/sau membrilor 
familiei care îngrijesc persoane cu 
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dizabilități; precum și adoptarea unor 
măsuri mai ambițioase de promovare a 
rolului egal al bărbaților în calitate de 
îngrijitori;

Or. en

Amendamentul 65
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită optimizarea utilizării 
instrumentelor de finanțare existente ale 
UE pentru a promova accesibilitatea și 
nediscriminarea și pentru a aborda 
situația ocupării forței de muncă și 
condițiile socioeconomice ale femeilor cu 
dizabilități;

Or. es

Amendamentul 66
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Consiliul să adopte directiva 
orizontală de combatere a discriminării și 
să adopte o abordare intersectorială în 
toate politicile și în întreaga legislație UE 
de combatere a discriminării;

Or. en

Amendamentul 67
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Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să adopte 
măsuri de încurajare și promovare a 
întreprinderilor implicate în recrutarea 
persoanelor cu dizabilități.

8. invită statele membre să adopte 
măsuri de încurajare și promovare a 
întreprinderilor implicate în recrutarea 
persoanelor cu dizabilități; solicită să se 
depună eforturi comune pentru a 
îmbunătăți accesul la oportunități de 
angajare pentru femeile cu dizabilități; 
subliniază că negocierile colective sunt un 
factor decisiv pentru a inversa și a depăși 
inegalitățile și că ar trebui să se garanteze 
o remunerație egală pentru muncă egală;

Or. pt

Amendamentul 68
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să adopte 
măsuri de încurajare și promovare a 
întreprinderilor implicate în recrutarea 
persoanelor cu dizabilități.

8. invită statele membre să adopte 
măsuri de încurajare și promovare a 
întreprinderilor implicate în recrutarea 
persoanelor cu dizabilități, cum ar fi 
conceperea unei etichete care poate fi 
recunoscută din exterior, pentru a ilustra 
conformitatea acestora cu normele, 
precum și activitatea pe care o desfășoară, 
oferindu-le, în același timp, posibilitatea 
de a împărtăși inițiativele lansate pentru a 
realiza acest lucru;

Or. es

Amendamentul 69
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
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Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită statele membre să adopte 
măsuri de încurajare și promovare a 
întreprinderilor implicate în recrutarea 
persoanelor cu dizabilități.

8. invită Comisia și statele membre să 
optimizeze fondurile structurale ale UE 
pentru a promova întreprinderile 
implicate în recrutarea persoanelor cu 
dizabilități și să sprijine persoanele cu 
dizabilități în procesul de a deveni 
antreprenori;

Or. en

Amendamentul 70
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită detectării violenței 
împotriva fetelor și a femeilor cu 
dizabilități, pentru a o identifica și a o 
preveni în timp util;

Or. es


