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Amendamentul 1
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen, 
care prevede că egalitatea de gen trebuie 
integrată în toate politicile UE, inclusiv 
prin integrarea dimensiunii de gen în 
buget la toate nivelurile procesului 
bugetar;

Or. en

Amendamentul 2
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 3
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul
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A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 4
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 5
Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, dispoziție care nu 
instituie principiul integrării permanente a 
perspectivei de gen;

Or. fr

Amendamentul 6
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, instituind astfel 
principiul integrării perspectivei de gen;

A. întrucât, în conformitate cu articolul 
8 din TFUE, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, promovând astfel 
principiul integrării perspectivei de gen în 
toate politicile sale;

Or. en

Amendamentul 7
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Comisia și Curtea de 
Conturi Europeană (CCE) ar trebui să 
asigure aplicarea principiului integrării 
dimensiunii de gen pe tot parcursul 
proceselor bugetare și legislative ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 8
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care au 
locuri de muncă precare, în sectoare 
feminizate și în economia informală,

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care au 
locuri de muncă precare, în sectoarele 
dominate de femei și în economia 
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informală, întrucât aceste efecte variază 
de la o creștere îngrijorătoare a violenței 
și hărțuirii pe criterii de gen, la îngrijiri și 
responsabilități casnice neremunerate și 
inegale, trecând prin restricționarea 
accesului la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR), până la un masiv impact 
economic și asupra muncii pentru femei, 
în special pentru lucrătoarele din 
domeniul sănătății și îngrijitoare;

Or. en

Amendamentul 9
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care au 
locuri de muncă precare, în sectoare 
feminizate și în economia informală,

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care au 
locuri de muncă precare, în sectoare 
feminizate și în economia informală, 
întrucât violența de gen a crescut 
substanțial ca urmare a crizei provocate 
de COVID-19 și a măsurilor menite să 
combată pandemia;

Or. en

Amendamentul 10
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care au 

B. întrucât femeile sunt afectate de 
pandemia de COVID-19 la fel ca bărbații;
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locuri de muncă precare, în sectoare 
feminizate și în economia informală,

Or. en

Amendamentul 11
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care au 
locuri de muncă precare, în sectoare 
feminizate și în economia informală,

B. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat de pandemia de 
COVID-19, în special femeile care se 
confruntă cu discriminări multiple și 
femeile care au locuri de muncă precare, în 
sectoare feminizate și în economia 
informală;

Or. en

Amendamentul 12
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. consideră că, întrucât lucrătorii, în 
special femeile, trec printr-o perioadă 
grea, în care programul de lucru a devenit 
complet neregulat, în mare măsură din 
cauza telemuncii, Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați trebuie să promoveze măsuri și 
inițiative concrete pentru a sprijini, 
dezvolta și promova concilierea între viața 
personală, de familie și profesională ca 
factor decisiv pentru o promovare efectivă 
a egalității de gen.
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Amendamentul 13
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
Uniune și pentru a o consolida;

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
Uniune și a o consolida, ceea ce presupune 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile Uniunii și în politicile naționale 
care decurg din acestea, combaterea 
discriminării de gen și sensibilizarea 
cetățenilor Uniunii la egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 14
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
Uniune și pentru a o consolida;

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
Uniune și pentru a o consolida, inclusiv 
prin integrarea perspectivei de gen în 
toate politicile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 15
Annika Bruna
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
Uniune și pentru a o consolida;

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de între 
femei și bărbați în Uniune și pentru a o 
consolida;

Or. fr

Amendamentul 16
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen în 
Uniune și pentru a o consolida;

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității între 
bărbați și femei în Uniune și pentru a o 
consolida;

Or. en

Amendamentul 17
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
contribui la promovarea egalității de gen 
în Uniune și pentru a o consolida;

1. reamintește că Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a 
asigura drepturile fundamentale cum ar fi 
egalitatea între bărbați și femei în 
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demnitatea lor;

Or. en

Amendamentul 18
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rolul central al EIGE în 
colectarea, analizarea, prelucrarea și 
diseminarea datelor și a informațiilor care 
au o valoare adăugată majoră pentru 
factorii de decizie politică; își reiterează 
apelul adresat Comisiei de a pune la 
dispoziția EIGE un buget adecvat pentru 
a-și consolida capacitățile de recrutare și 
de cercetare; încurajează colaborarea 
dintre EIGE și alte agenții ale Uniunii 
Europene, cum ar fi Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA), solicitând Comisiei să 
respecte misiunea specifică a EIGE și să 
nu fuzioneze EIGE cu alte agenții;

Or. en

Amendamentul 19
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că misiunea 
Institutului este de a colecta, de a analiza 
și de a difuza informații privind egalitatea 
de gen, precum și de a elabora, de a 
analiza, de a evalua și de a difuza 
instrumente metodologice pentru a 
susține integrarea egalității de gen în 
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toate politicile Uniunii și în politicile 
naționale rezultate.

Or. en

Amendamentul 20
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM);

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM), în special 
contribuția Institutului la eforturile 
depuse în prezent de comisie în ceea ce 
privește impactul pandemiei de COVID-
19 asupra femeilor, violența bazată pe 
gen, echilibrul dintre viața profesională și 
cea privată, diferențele de remunerare și 
de pensie între femei și bărbați, integrarea 
dimensiunii de gen în buget și dezvoltarea 
unui instrument parlamentar care ia în 
considerare dimensiunea de gen și 
sprijină ferm activitatea Institutului, care, 
prin studii, cercetare și date de înaltă 
calitate, permite comisiei să își desfășoare 
activitatea în mod corespunzător; ia act de 
contribuția valoroasă pe care EIGE o 
poate aduce tuturor comisiilor 
Parlamentului European pentru o mai 
bună integrare a perspectivei de gen în 
toate politicile UE;

Or. en

Amendamentul 21
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM);

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM); subliniază 
contribuția pe care EIGE o poate aduce 
tuturor comisiilor pentru o mai bună 
integrare a perspectivei de gen în toate 
politicile UE și încurajează Parlamentul 
European să stabilească o colaborare mai 
strânsă cu acesta;

Or. en

Amendamentul 22
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM);

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM), care ar 
trebui să se bazeze pe înțelegerea egalității 
dintre bărbați și femei cu diferențe de sex;

Or. en

Amendamentul 23
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM);

2. cooperarea dintre EIGE și Comisia 
pentru drepturile femeilor și egalitatea de 
gen (FEMM), înțeleasă ca egalitate între 
bărbați și femei, cu diferențe de sex;

Or. en
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Amendamentul 24
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM);

2. ia notă de actuala cooperare dintre 
EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor 
și egalitatea de gen (FEMM);

Or. fr

Amendamentul 25
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută activitatea EIGE din 2019, 
în special analiza sa privind egalitatea de 
gen în parlamentele din UE și în 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 26
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută activitatea continuă a 
Institutului în ceea ce privește indicele 
egalității de gen;

Or. en
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Amendamentul 27
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște o scădere a reportării 
cheltuielilor operaționale ale EIGE la 28,01 
% în 2019 (față de 51,29 % în 2016);

4. recunoaște o scădere a reportării 
cheltuielilor operaționale ale EIGE la 28,01 
% în 2019 (față de 51,29 % în 2016); 
constată că, pentru prima dată, reportarea 
se situează sub pragul țintă de 30 % 
stabilit de CCE;　　

Or. en

Amendamentul 28
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la revendicările foștilor lucrători 
temporari cu privire la drepturile lor; ia 
act de cauza pendinte în fața Curții de 
Justiție a UE (CJUE), cauza nr. C-948/19 
(Manpower Lit) și așteaptă hotărârea 
Curții înainte de a formula alte 
recomandări;

Or. en

Amendamentul 29
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită alocarea de fonduri 
suplimentare EIGE pentru a crește 
numărul și calitatea lucrătorilor statutari 
și pentru a pune la dispoziția Agenției 
resurse adecvate;

Or. en

Amendamentul 30
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că Curtea de 
Conturi Europeană1 a confirmat că 
conturile anuale ale EIGE prezintă în mod 
fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a acestuia la 31 
decembrie 2019, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de 
numerar și modificările în structura 
activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată; constată că, potrivit Curții, 
veniturile și plățile aferente conturilor 
anuale ale EIGE pentru exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2019 sunt 
conforme cu legile și reglementările în 
vigoare sub toate aspectele semnificative;

5. ia act de faptul că CCE a confirmat 
că conturile anuale ale EIGE prezintă în 
mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acestuia 
la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de 
numerar și modificările în structura 
activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu 
dispozițiile regulamentului său financiar 
și cu normele contabile adoptate de 
contabilul Comisiei; constată că, potrivit 
Curții, veniturile și plățile aferente 
conturilor anuale ale EIGE pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2019 sunt conforme cu legile și 
reglementările în vigoare sub toate 
aspectele semnificative;

_________________

1  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/EIGE_2019/EIGE_2019_RO.pdf

Or. en
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Amendamentul 31
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea privind 
neregulile constatate de CCE în ceea ce 
privește selecția experților externi de către 
EIGE, și anume faptul că, în mod 
sistematic, procedurile utilizate pentru 
selectarea și contractarea experților 
externi nu dispuneau de o pistă de audit 
solidă; reamintește că Institutul trebuie să 
respecte principiile nediscriminării și 
egalității de tratament prevăzute la 
articolul 237 din Regulamentul financiar; 
ia act de angajamentul EIGE de a aplica 
proceduri îmbunătățite în cadrul noilor 
cereri de exprimare a interesului;

Or. en

Amendamentul 32
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină activitatea EIGE ca o 
contribuție importantă la sprijinirea 
egalității de gen în activitatea Comisiei 
Europene, a statelor membre și a 
Parlamentului European, prin 
intermediul studiilor și cercetărilor sale 
relevante;

Or. en

Amendamentul 33
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand
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Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. ia act de faptul că Curtea Supremă 
din Lituania a solicitat CJUE să evalueze 
dacă Directiva 2008/104/CE privind 
munca prin agent de muncă temporară se 
aplică agențiilor UE în calitatea lor de 
organisme publice implicate în activități 
economice și dacă acestea trebuie să se 
aplice integral dispozițiilor articolul 5 
alineatul (1) din directiva respectivă, care 
se referă la drepturile lucrătorilor 
temporari la condiții de muncă și de 
angajare de bază, în special în ceea ce 
privește remunerarea;

Or. en

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută documentul unic de 
programare al EIGE pentru perioada 
2021-2023 și principalele sale obiective și 
priorități;

Or. en

Amendamentul 35
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5c. solicită o finanțare suficientă 
pentru EIGE pentru a pune la dispoziția 
Institutului personal calificat și adecvat 
pentru a efectua cercetările, colectarea și 
analiza datelor solicitate;

Or. en

Amendamentul 36
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită să se aloce EIGE fonduri 
suplimentare pentru a crește numărul și 
calitatea lucrătorilor statutari prin 
înlocuirea contractelor temporare cu 
contracte statutare;

Or. en

Amendamentul 37
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază că este necesar să se 
asigure colectarea și analiza fiabile și 
adecvate ale datelor defalcate în funcție 
de gen pentru a asigura baza luării 
deciziilor, mobilizând și extinzând 
finanțarea, precum și capacitățile EIGE;

Or. en


