
AM\1223027RO.docx PE680.713v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

2020/2140(DEC)

1.2.2021

AMENDAMENTELE
1 - 44
Proiect de aviz
Robert Biedroń
(PE663.069v01-00)

Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comisia Europeană
(2020/2140(DEC))



PE680.713v01-00 2/23 AM\1223027RO.docx

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1223027RO.docx 3/23 PE680.713v01-00

RO

Amendamentul 1
Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este una 
dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea se 
angajează să promoveze integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, 
astfel cum este consacrat la articolul 8 din 
TFUE;

A. întrucât egalitatea de gen este una 
dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și este consacrată la 
articolul 8 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 2
Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este una 
dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea se 
angajează să promoveze integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, 
astfel cum este consacrat la articolul 8 din 
TFUE;

A. întrucât egalitatea dintre femei și 
bărbați, respectând diferențele dintre ei, 
este una dintre valorile fundamentale ale 
Uniunii Europene, consacrată la articolul 
8 din TFUE, și întrucât Uniunea se 
angajează să promoveze integrarea 
perspectivei de gen în toate acțiunile sale;

Or. fr

Amendamentul 3
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este una A. întrucât egalitatea de gen reprezintă 
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dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea se 
angajează să promoveze integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, 
astfel cum este consacrat la articolul 8 din 
TFUE;

una dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea se 
angajează să elimine inegalitățile, să 
promoveze egalitatea de gen și integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, 
angajament consacrat la articolul 8 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 4
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este una 
dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea se 
angajează să promoveze integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, 
astfel cum este consacrat la articolul 8 din 
TFUE;

A. întrucât egalitatea de gen este una 
dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea se 
angajează să promoveze integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale;

Or. en

Amendamentul 5
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este una 
dintre valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană și întrucât Uniunea 
se angajează să promoveze integrarea 
dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, 
astfel cum este consacrat la articolul 8 din 
TFUE;

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este una dintre valorile 
fundamentale ale Uniunii Europene și un 
principiu orizontal pe care UE ar trebui 
să-l urmeze în toate acțiunile sale, astfel 
cum este consacrat la articolul 8 din TFUE;

Or. en
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Amendamentul 6
Annika Bruna

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât Parlamentul i-a solicitat 
în repetate rânduri Comisiei să promoveze 
și să pună în practică integrarea 
principiului egalității de gen, integrarea 
dimensiunii de gen în buget și evaluări ale 
impactului din perspectiva genului în 
toate domeniile de politică a Uniunii și i-a 
solicitat, de asemenea, Curții de Conturi 
Europene (CCE) să includă o perspectivă 
de gen în rapoartele sale privind execuția 
bugetului Uniunii,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 7
Christine Anderson

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât Parlamentul i-a solicitat 
în repetate rânduri Comisiei să promoveze 
și să pună în practică integrarea 
principiului egalității de gen, integrarea 
dimensiunii de gen în buget și evaluări ale 
impactului din perspectiva genului în 
toate domeniile de politică a Uniunii și i-a 
solicitat, de asemenea, Curții de Conturi 
Europene (CCE) să includă o perspectivă 
de gen în rapoartele sale privind execuția 
bugetului Uniunii,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 8
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât Parlamentul i-a solicitat 
în repetate rânduri Comisiei să promoveze 
și să pună în practică integrarea 
principiului egalității de gen, integrarea 
dimensiunii de gen în buget și evaluări ale 
impactului din perspectiva genului în 
toate domeniile de politică a Uniunii și i-a 
solicitat, de asemenea, Curții de Conturi 
Europene (CCE) să includă o perspectivă 
de gen în rapoartele sale privind execuția 
bugetului Uniunii,

eliminat

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât Parlamentul i-a solicitat în 
repetate rânduri Comisiei să promoveze și 
să pună în practică integrarea principiului 
egalității de gen, integrarea dimensiunii de 
gen în buget și evaluări ale impactului din 
perspectiva genului în toate domeniile de 
politică a Uniunii și i-a solicitat, de 
asemenea, Curții de Conturi Europene 
(CCE) să includă o perspectivă de gen în 
rapoartele sale privind execuția bugetului 
Uniunii,

B. întrucât acest Parlament i-a 
solicitat în repetate rânduri Comisiei să 
promoveze și să pună în practică integrarea 
principiului egalității de gen, integrarea 
dimensiunii de gen în buget și evaluări ale 
impactului din perspectiva genului în toate 
domeniile de politică a Uniunii și i-a 
solicitat, de asemenea, Curții Europene de 
Conturi (CCE) să includă o perspectivă de 
gen, inclusiv date defalcate pe genuri, în 
rapoartele sale privind execuția bugetului 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 10
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât fondurile de coeziune 
trebuie majorate pentru a proteja 
drepturile economice și sociale ale 
femeilor prin: combaterea feminizării 
sărăciei; investiții în servicii publice de 
îngrijire de înaltă calitate; îmbunătățirea 
politicilor de educație sexuală și a 
serviciilor de sănătate sexuală și 
reproductivă; combaterea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
fetelor; combaterea traficului de ființe 
umane, care, prin afaceri sordide de 
exploatare sexuală, afectează în principal 
femeile și fetele;

Or. pt

Amendamentul 11
Robert Biedroń, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Maria Noichl

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât egalitatea și statul de 
drept sunt valori fundamentale ale 
Uniunii, pe care instituțiile europene 
urmăresc să le promoveze în conformitate 
cu articolul 13 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE); întrucât 
această responsabilitate ar trebui să fie și 
ea împărțită cu statele membre, în 
conformitate cu principiul cooperării 
loiale, consacrat la articolul 4 alineatul 
(3) din TUE;

Or. en
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Amendamentul 12
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât politicile care să 
străduiesc să asigure egalitatea de șanse 
între femei și bărbați impulsionează 
creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, fiind o condiție 
prealabilă pentru a promova 
prosperitatea, competitivitatea și ocuparea 
forței de muncă, la fel ca și incluziunea și 
coeziunea socială;

Or. en

Amendamentul 13
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât UE, care are obligația de 
a promova, în toate acțiunile sale, 
egalitatea între femei și bărbați, ar trebui 
să acționeze în domeniile unde este 
competentă conform tratatelor, dar se 
poate implica și în alte domenii, prin 
promovarea celor mai bune practici din 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 14
Robert Biedroń, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Maria Noichl

Proiect de aviz
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Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât femeile sunt afectate 
disproporționat de pandemia de COVID-
19, în special femeile care lucrează în 
condiții de muncă precare, în sectoarele 
cu personal preponderent feminin și în 
economia informală,

Or. en

Amendamentul 15
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului bugetar, 
inclusiv în etapa de execuție bugetară și 
de evaluare a acesteia; își reiterează 
solicitarea de a include indicatori specifici 
de gen în setul comun de indicatori de 
rezultat pentru execuția bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 16
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
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integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea 
de a se asigura integrarea dimensiunii de 
gen în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

integrate și garantate în toate domeniile de 
politică;

Or. fr

Amendamentul 17
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea 
de a se asigura integrarea dimensiunii de 
gen în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică;

Or. en

Amendamentul 18
Robert Biedroń, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului 
bugetar; inclusiv în etapele de execuție a 
bugetului și de evaluare a acesteia;

Or. en



AM\1223027RO.docx 11/23 PE680.713v01-00

RO

Amendamentul 19
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a implementa perspectiva de gen, inclusiv 
de a integra dimensiunea de gen în buget 
în toate etapele procesului bugetar;

Or. en

Amendamentul 20
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

1. subliniază că drepturile femeilor și 
egalitatea între femei și bărbați ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea de 
a se asigura integrarea dimensiunii de gen 
în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

Or. fr

Amendamentul 21
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile femeilor și 
perspectiva egalității de gen ar trebui 
integrate și garantate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, solicitarea 
de a se asigura integrarea dimensiunii de 
gen în buget în toate etapele procesului 
bugetar;

1. subliniază că drepturile femeilor și 
ideea egalității de șanse ar trebui integrate 
și garantate în toate domeniile de politică 
în care se consideră indicat la nivel 
practic în procesele de programare și 
implementare;

Or. en

Amendamentul 22
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța unei mai 
bune integrări a perspectivei de gen pe 
parcursul întregii proceduri bugetare, 
având în vedere mai ales impactul 
multiplu al pandemiei de COVID-19 
asupra drepturilor femeilor;

Or. en

Amendamentul 23
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că, în analiza sa internă a 
cheltuielilor aferente programelor actuale 
ale Uniunii, CCE a constatat că egalitatea 
de gen nu a fost integrată în bugetul 
Uniunii în același mod ca schimbările 
climatice sau biodiversitatea și că, în 
schimb, au fost utilizate programe 

eliminat
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specifice, în special cele care abordează 
aspecte sociale și legate de ocuparea forței 
de muncă, pentru a combate 
discriminarea bazată pe gen; salută 
decizia Curții de a examina integrarea 
perspectivei de gen în bugetul Uniunii și 
de a publica raportul de audit în primul 
trimestru al anului 20211;
_________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/INAP20_03/INAP_Gender_equali
ty_RO.pdf

Or. fr

Amendamentul 24
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că, în analiza sa internă a 
cheltuielilor aferente programelor actuale 
ale Uniunii, CCE a constatat că egalitatea 
de gen nu a fost integrată în bugetul 
Uniunii în același mod ca schimbările 
climatice sau biodiversitatea și că, în 
schimb, au fost utilizate programe 
specifice, în special cele care abordează 
aspecte sociale și legate de ocuparea forței 
de muncă, pentru a combate 
discriminarea bazată pe gen; salută 
decizia Curții de a examina integrarea 
perspectivei de gen în bugetul Uniunii și 
de a publica raportul de audit în primul 
trimestru al anului 20211;

eliminat

_________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/INAP20_03/INAP_Gender_equali
ty_RO.pdf
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Or. en

Amendamentul 25
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că, în analiza sa internă a 
cheltuielilor aferente programelor actuale 
ale Uniunii, CCE a constatat că egalitatea 
de gen nu a fost integrată în bugetul 
Uniunii în același mod ca schimbările 
climatice sau biodiversitatea și că, în 
schimb, au fost utilizate programe 
specifice, în special cele care abordează 
aspecte sociale și legate de ocuparea forței 
de muncă, pentru a combate discriminarea 
bazată pe gen; salută decizia Curții de a 
examina integrarea perspectivei de gen în 
bugetul Uniunii și de a publica raportul de 
audit în primul trimestru al anului 20211;

2. se arată îngrijorarat de faptul că, 
în analiza sa internă a cheltuielilor aferente 
programelor actuale ale Uniunii, CCE a 
constatat că egalitatea de gen nu a fost 
integrată în bugetul Uniunii la fel ca 
schimbările climatice sau biodiversitatea și 
că, în schimb, au fost utilizate programe 
specifice, în special cele care abordează 
aspecte sociale și legate de ocuparea forței 
de muncă, pentru a combate discriminarea 
de gen; regretă că nu există nicio 
metodologie prin care să se urmărească 
cheltuielile dedicate egalității de gen; 
salută decizia Curții de a examina 
integrarea perspectivei de gen în bugetul 
Uniunii și de a publica raportul de audit în 
primul trimestru al anului 20211;

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/INAP20_03/INAP_Gender_equality
_RO.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/INAP20_03/INAP_Gender_equality
_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 26
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire 2. subliniază că, în analiza sa internă 
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la faptul că, în analiza sa internă a 
cheltuielilor aferente programelor actuale 
ale Uniunii, CCE a constatat că egalitatea 
de gen nu a fost integrată în bugetul 
Uniunii în același mod ca schimbările 
climatice sau biodiversitatea și că, în 
schimb, au fost utilizate programe 
specifice, în special cele care abordează 
aspecte sociale și legate de ocuparea forței 
de muncă, pentru a combate discriminarea 
bazată pe gen; salută decizia Curții de a 
examina integrarea perspectivei de gen în 
bugetul Uniunii și de a publica raportul de 
audit în primul trimestru al anului 20211;

a cheltuielilor aferente programelor actuale 
ale Uniunii, CCE a constatat că anumite 
programe, în special cele care abordează 
aspecte sociale și de ocupare a forței de 
muncă, au fost utilizate pentru a aborda 
discriminarea de gen; ia act de decizia 
Curții de a examina posibilitatea de a 
integra cu mai multă vigoare aspectul 
egalității în bugetul Uniunii și de a publica 
raportul de audit în primul trimestru al 
anului 20211;

_________________ _________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/INAP20_03/INAP_Gender_equality
_RO.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/INAP20_03/INAP_Gender_equality
_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 27
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM;

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM; regretă că deși 
a fost deja inclusă într-o declarație 
comună anexată la CFM pentru perioada 
2014-2020, integrarea perspectivei de gen 
nu a fost concretizată pe deplin; speră că 
în viitor Comisia o să își ia în serios 
angajamentele;
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Or. en

Amendamentul 28
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM;

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM; invită Comisia 
să monitorizeze riguros implementarea 
acestor principii orizontale în toate 
domeniile de politică ale UE și să publice 
evaluări ale impactului de gen pentru 
toate politicile și programele sale;

Or. en

Amendamentul 29
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că 
egalitatea de gen și integrarea perspectivei 
de gen vor fi acum prioritare în CFM;

3. consideră îmbucurător faptul că 
egalitatea de gen și integrarea perspectivei 
de gen au fost introduse ca unul dintre 
principiile orizontale pentru fondurile 
Uniunii în noul cadru financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027;

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM;

3. consideră îmbucurător faptul că 
egalitatea de gen și integrarea dimensiunii 
de gen au fost introduse ca unul dintre 
principiile orizontale pentru fondurile 
Uniunii în noul cadru financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027, 
stipulând că egalitatea de gen și integrarea 
perspectivei de gen vor fi acum prioritare 
în CFM; acest lucru se va realiza printr-o 
evaluare temeinică a impactului de gen și 
prin monitorizarea programelor;

Or. en

Amendamentul 31
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen 
vor fi acum prioritare în CFM;

3. consideră îmbucurător faptul că 
egalitatea de gen a fost introdusă ca unul 
dintre principiile orizontale pentru 
fondurile Uniunii în noul cadru financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-
2027, stipulând că egalitatea de gen va fi 
acum prioritară în CFM;

Or. en

Amendamentul 32
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen 
vor fi acum prioritare în CFM;

3. consideră îmbucurător faptul că 
egalitatea între femei și bărbați a fost 
introdusă ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
va fi de acum un aspect prioritar în CFM;

Or. en

Amendamentul 33
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că egalitatea de gen și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM;

3. consideră îmbucurător faptul că 
egalitatea între femei și bărbați și 
integrarea dimensiunii de gen au fost 
introduse ca unul dintre principiile 
orizontale pentru fondurile Uniunii în noul 
cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen vor 
fi acum prioritare în CFM;

Or. fr

Amendamentul 34
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3a. invită Comisia să facă economii 
mai mari în fiecare domeniu, având în 
vedere măsurile de urgență impuse de 
criza provocată de coronavirus și 
consecințele economice majore 
preconizate, creând astfel o marjă de 
manevră suficientă pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre și a elibera, 
astfel, fonduri suplimentare pe care să le 
poată utiliza pentru a-și ajuta cetățenii și 
comunitățile de afaceri într-un mod mai 
focalizat decât dacă fondurile ar fi 
redistribuite de la Bruxelles;

Or. de

Amendamentul 35
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. se bucură de rezultatele obținute în 
domenii-cheie de acțiune ale egalității de 
gen, cum ar fi violența de gen, datorită 
programelor dedicate, precum și de 
rezultatul și încheierea negocierilor 
pentru CFM referitoare la programul 
„Cetățenie, egalitate, drepturi și valori”;

Or. en

Amendamentul 36
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. apreciază angajamentul de a 
elabora o metodologie de urmărire a 
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cheltuielilor pentru egalitatea de gen și îi 
cere Comisiei să facă tot posibilul pentru 
ca metodologia să fie gata până la 
sfârșitul anului 2021 pentru a o putea 
aplica cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 37
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. roagă încă o dată Comisia să 
includă o linie bugetară independentă 
pentru toate măsurile destinate special 
egalității de gen, inclusiv violenței de gen, 
un prim pas pentru a mări transparența, a 
urmări mai ușor cheltuielile legate de gen 
și a decide în mod deschis cu privire la 
fondurile alocate egalității de gen, proces 
în care Parlamentul ar trebui să joace un 
rol fundamental în calitatea sa de 
autoritate bugetară;

Or. en

Amendamentul 38
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. cere să se caute sinergii între 
programele interne și externe ale Uniunii 
pentru a asigura o abordare coerentă și 
continuă a politicilor atât în interiorul, cât 
și în afara Uniunii, în special față de, de 
exemplu, violența împotriva femeilor sau 
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combaterea traficului de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 39
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își continue 
eforturile de consolidare a statului de drept 
în Uniune; salută faptul că noul CFM 
include condiționalitatea bazată pe statul 
de drept pentru a obține acces la fondurile 
Uniunii.

4. invită Comisia să își continue 
eforturile de consolidare a statului de drept 
și de asigurare a respectării drepturilor 
fundamentale în Uniune; este încântat de 
faptul că în noul CFM accesul la fondurile 
Uniunii este condiționat de situația 
statului de drept. invită Comisia să aplice 
cu strictețe această condiționalitate și să 
protejeze efectiv bugetul Uniunii în caz de 
deficiențe generalizate în respectarea 
statului de drept, încălcări ale drepturilor 
omului și încălcări ale valorilor 
fundamentale ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 40
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își continue 
eforturile de consolidare a statului de drept 
în Uniune; salută faptul că noul CFM 
include condiționalitatea bazată pe statul 
de drept pentru a obține acces la fondurile 
Uniunii.

4. invită Comisia să își continue 
eforturile de consolidare a statului de drept 
în Uniune;

Or. fr
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Amendamentul 41
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își continue 
eforturile de consolidare a statului de 
drept în Uniune; salută faptul că noul 
CFM include condiționalitatea bazată pe 
statul de drept pentru a obține acces la 
fondurile Uniunii.

4. remarcă faptul că în noul CFM 
accesul la fondurile Uniunii este 
condiționat de situația statului de drept. 
subliniază, cu toate acestea, că scopul 
legitim și exclusiv este să combată 
corupția și utilizarea frauduloasă a 
fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 42
Robert Biedroń, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. se arată preocupat de relația dintre 
atacurile la adresa statului de drept și 
regresul în egalitatea de gen și drepturile 
femeilor; solicită ca această chestiune să 
fie tratată aplicând procedura prevăzută 
la articolul 7 împotriva statelor membre în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 43
Robert Biedroń, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4b. își reiterează ferm solicitarea de a 
majora resursele și de a aloca o linie 
bugetară dedicată prevenirii și combaterii 
violenței de gen în programul „Cetățenie, 
egalitate, drepturi și valori”, dată fiind în 
special escaladarea violenței împotriva 
femeilor în timpul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 44
Robert Biedroń, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că trebuie mărite și mai 
mult resursele Fondului social european 
Plus (FSE +) pentru a permite 
incluziunea pe piața muncii și instruirea 
profesională adaptată, întrucât criza 
provocată de pandemia de COVID-19 le-a 
afectat în mod disproporționat pe femeile 
din câmpul muncii, mai ales pe femeile 
care lucrează în economia informală și în 
condiții de muncă precare, precum și în 
unele sectoare puternic afectate și cu 
personal preponderent feminin;

Or. en


