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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 1
Considerentul B bis (nou)

B bis. întrucât sistemul educativ trebuie să includă eliminarea obstacolelor care fac 
dificilă egalitatea efectivă între femei şi bărbaţi, precum şi promovarea egalităţii 
depline între sexe,

Or. es

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 2 
Considerentul C

C. întrucât accesul la educaţie, la formarea pe tot parcursul vieţii şi la o instruire de 
calitate sunt elemente esenţiale pentru ca tinerii, bărbaţi şi femei, să fie în măsură să 
furnizeze competenţele de care are nevoie Europa, atât în materie de stimulare a 
ocupării forţei de muncă şi a dezvoltării, cât şi în materie de solidaritate între generaţii
şi de reînnoire a populaţiei, 

Or. fr
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 3
Considerentul C

C. întrucât accesul la educaţie şi la o instruire de calitate sunt elemente esenţiale pentru 
ca tinerii, bărbaţi şi femei, să fie în măsură să furnizeze competenţele de care are 
nevoie Europa, atât în materie de stimulare a ocupării forţei de muncă şi a dezvoltării, 
cât şi în materie de solidaritate între generaţii şi de întinerire a populaţiei, şi apreciind 
importanţa familiilor formate din mai multe generaţii şi rolul lor primordial în 
procesul de educare a generaţiilor viitoare,

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 4
Considerentul E

E. întrucât viitorul Europei depinde de capacitatea sa de a promova societăţile primitoare
pentru tineri, bărbaţi şi femei, şi întrucât, în acest context, realizarea dorinţelor de
maternitate sau de paternitate, sau îngrijirile pentru persoanele dependente în 
vârstă sau persoanele cu handicap nu ar trebui să se opună opţiunilor educative şi 
profesionale sau să constituie o frână în calea urmării sau a reluării acestora, 

Or. es

Amendament depus de Filiz Husmenova

Amendamentul 5
Considerentul E bis (nou)

E bis. întrucât existenţa unui învăţământ, atât superior cât şi profesional, constituie una 
dintre condiţiile fundamentale ale unui veritabil acces pe piaţa locurilor de muncă 
şi unul dintre instrumentele destinate prevenirii sărăciei, care afectează mai ales 
femeile, şi armonizării nivelurilor de remuneraţii ale bărbaţilor şi femeilor, 

Or. bg
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 6
Considerentul H

H. întrucât creşterea speranţei de viaţă influenţează relaţiile dintre generaţii şi cele
familiale ducând la creşterea numărului de persoane dependente; în plus, apreciind 
importanţa familiilor formate din mai multe generaţii şi rolul lor primordial în 
procesul de educare a copiilor şi în ajutorarea părinţilor care studiază şi care 
muncesc,

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 7
Considerentul J

J. întrucât dificultăţile materiale şi toate felurile de discriminări îngreunează adesea 
accesul şi urmarea studiilor, iar aceste dificultăţi sunt în mod deosebit amplificate 
pentru tinerele şi tinerii care, în paralel cu studiile lor, îşi asumă responsabilităţi 
familiale şi eventual profesionale,

Or. fr

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 8
Considerentul J

J. întrucât dificultăţile materiale îngreunează adesea accesul şi urmarea studiilor sau a 
instruirii, iar aceste dificultăţi sunt în mod deosebit amplificate pentru tinerele şi
tinerii care, în paralel cu studiile lor sau cu perioada de instruire, îşi asumă 
responsabilităţi familiale şi eventual profesionale1,

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
  

1 Raportul Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 91% dintre studenţii din 
Ţările de Jos lucrează, 69% în Irlanda, 67% în Austria, 66% în Germania, 65% în Finlanda.
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García Pérez

Amendamentul 9
Considerentul K

K. întrucât, chiar dacă nu  este de competenţa statelor membre să influenţeze opţiunile
individuale de a-şi asuma responsabilităţi familiale, acestea ar trebui să creeze un 
mediu social şi economic favorabil pentru tinerii care au copii, persoane în vârstă în 
întreţinere sau persoane cu handicap în grija lor, 

Or. es

Amendament depus de Filiz Husmenova

Amendamentul 10
Considerentul K

K. întrucât, chiar dacă nu este de competenţa statelor membre să influenţeze opţiunile
individuale de a avea sau nu copii, acestea ar trebui să creeze un mediu social şi 
economic favorabil pentru părinţii tineri, ţinând seama de provocările demografice 
cu care se confruntă Uniunea Europeană, 

Or. bg

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 11
Considerentul L bis (nou)

L bis. având în vedere efectul nociv al mijloacelor de contracepţie pentru sănătatea şi 
fertilitatea femeilor, precum şi efectele lor nefaste pentru sănătatea viitorilor lor 
copii,

Or. pl
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Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 12
Considerentul M

M. întrucât femeile care se ocupă în majoritate de persoanele întreţinute1 sunt mai 
susceptibile decât bărbaţii să nu îşi continue studiile, să le abandoneze pe parcurs sau 
să nu le mai reia niciodată, – ceea ce duce în mod inevitabil la o discriminare de facto
în privinţa accesului şi a continuării studiilor şi a formării pe durata întregii vieţi 
precum şi la inegalităţi între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, 

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 13
Considerentul M bis (nou)

M bis. întrucât, în scopul atingerii pe deplin a obiectivului egalităţii reale dintre bărbaţi şi 
femei, trebuie inclus concediul de maternitate şi concediul parental în calculul 
timpului de muncă global al femeilor, precum şi în calculul drepturilor de pensie,

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 14
Considerentul O

O. întrucât responsabilităţile familiale implică necesităţi specifice într-un anumit număr 
de domenii, îndeosebi în materie de locuinţă, de servicii de supraveghere, de servicii 
de îngrijire a persoanelor dependente şi de flexibilitate în urmarea cursurilor, 

Or. es

  
1 Raportul Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 13,8% studente cu un 
copil în Letonia în raport cu 5,3% studenţi, 12,1% în raport cu 10,4% în Irlanda, 11,5% în raport cu 10,1% în 
Austria.
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 15
Considerentul P bis (nou)

P bis. întrucât, în zilele noastre, sunt din ce în ce mai numeroase persoanele care trăiesc 
potrivit unor modele familiale alternative, care nu corespund schemei tradiţionale a 
celulei familiale compuse din mamă, tată şi copiii biologici avuţi împreună,

Or. sv

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 16
Considerentul Pa (nou)

P bis. întrucât practic nu există statistici şi indicatori la nivel naţional şi european care să 
permită punerea în lumină a condiţiilor de viaţă ale tinerilor cu responsabilităţi 
familiale în perioada studiilor sau a instruirii,

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer şi Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 17
Punctul -1

-1. subliniază că educaţia şi formarea fetelor şi a femeilor face parte dintre drepturile 
omului şi este un element esenţial care le permite acestora să se bucure pe deplin de 
toate celelalte drepturi sociale, economice, culturale şi politice; 

Or. en

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 18
Punctul 1

1. reaminteşte că recomandările care urmează privesc tinerii (text eliminat) în perioada 
studiilor sau a instruirii şi care au sau doresc să îşi asume responsabilităţi familiale, fie 
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în caz de maternitate sau de paternitate, fie în caz de îngrijiri acordate persoanelor 
în vârstă dependente sau persoanelor cu handicap, 

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 19
Punctul 2a (nou)

2 bis. subliniază că deficitul demografic este imputabil în parte mijloacelor de 
contracepţie, în special hormonale, care dăunează sănătăţii şi reduc fertilitatea 
femeilor, având şi efecte nefaste pentru sănătatea viitorilor lor copii,

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 20
Punctul 4

4. încurajează Comisia şi statele membre (text eliminat) să promoveze politici favorabile 
concilierii vieţii studenţeşti şi vieţii familiale care incită tinerii să îşi asume 
responsabilităţi familiale, în mod echilibrat, ferindu-i de orice formă de 
discriminare bazată pe aceste responsabilităţi şi care le permit să pună cât mai bine
în valoare contribuţia lor la dezvoltarea şi competitivitatea europeană; 

Or. es

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 21
Punctul 4

4. încurajează Comisia şi statele membre, în contextul angajării lor în favoarea unei 
societăţi mai conviviale pentru copii şi pentru tineri, să promoveze politici favorabile 
concilierii studiilor, formării şi vieţii familiale (text eliminat), punând cât mai bine în 
valoare contribuţia lor la dezvoltarea şi la competitivitatea europeană; 

Or. de
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Amendament depus de Hiltrud Breyer şi Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 22
Punctul 4

4. încurajează Comisia şi statele membre, în contextul angajamentului lor în favoarea 
unei societăţi mai conviviale pentru copii şi pentru tineri, să promoveze politici 
favorabile concilierii vieţii studenţeşti şi vieţii familiale; trebuie remarcat că în 
sectorul educaţiei şi în cel al cercetării, femeile care au obţinut o diplomă sunt mai 
numeroase decât bărbaţii (59%), însă prezenţa lor scade în mod considerabil pe 
măsură ce acestea urcă eşaloanele de carieră: 43% din titularii de doctorat sunt 
femei, în raport cu doar 15% din titularii de catedră; 

Or. en

Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 23
Punctul 5

5. încurajează statele membre să recunoască mai bine situaţia tinerilor, şi îndeosebi a 
tinerelor, care au responsabilităţi familiale pe perioada studiilor sau a instruirii, de 
exemplu punându-le la dispoziţie mijloace adaptate necesităţilor lor (text eliminat); 

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 24
Punctul 5

5. încurajează statele membre să recunoască mai bine situaţia tinerilor, îndeosebi a 
tinerelor cu responsabilităţi familiale în perioada de studii sau de instruire, în special
punându-le la dispoziţie ajutoare sociale specifice adaptate necesităţilor lor şi 
independente de venitul parental şi de exercitarea sau nu a unei activităţi profesionale 
în paralel cu studiile; 

Or. fr
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 25
Punctul 5

5. încurajează statele membre să recunoască mai bine situaţia tinerilor, bărbaţi şi femei, 
cu responsabilităţi familiale în perioada de studii sau de instruire, în special punându-
le la dispoziţie ajutoare sociale specifice adaptate necesităţilor lor şi independente de 
exercitarea sau nu a unei activităţi profesionale în paralel cu studiile; 

Or. es

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 26
Punctul 5

(Nu priveşte versiunea în limba română)

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 27
Punctul 5a (nou)

5 bis. dat fiind faptul că femeile sunt în majoritate cele care se ocupă de persoanele 
dependente face derularea studiilor lor mai dificilă, încurajează statele membre să 
creeze servicii sociale de promovare a autonomiei personale şi de îngrijire a 
persoanelor dependente; 

Or. es

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 28
Punctul 6

6. încurajează statele membre să ofere „asigurări pentru studiu”, îndeosebi sociale şi 
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medicale, care să poată fi extinse şi la persoanele pe care studentul/studenta le are 
în întreţinere;

Or. fr

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 29
Punctul 6

6. încurajează statele membre să facă astfel încât „asigurările pentru studiu” să fie 
gratuite sau fixate la nivelul cel mai mic posibil şi să cuprindă şi îngrijirile medicale
specializate aduse persoanelor care se află în întreţinerea studentului/studentei; 

Or. pl

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 30
Punctul 7a (nou)

7 bis. invită statele membre să reducă sau să elimine impozitarea tinerilor, bărbaţi şi 
femei, care, în paralel cu perioada lor de studii sau de instruire şi cu activitatea lor 
profesională, îşi asumă responsabilităţi de familie sau faţă de persoane dependente; 

Or. pl

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 31
Punctul 8a (nou)

8 bis. salută concluziile Consiliului European de la Barcelona, potrivit cărora statele 
membre sunt invitate în mod expres să pună în aplicare începând de acum şi până 
în anul 2010 structuri de supraveghere a copiilor pentru cel puţin 90% dintre copiii 
care au între 3 ani şi vârsta de începere a şcolarizării obligatorii şi pentru cel puţin 
33% dintre copiii mai mici de 3 ani; regretă faptul că statele membre nu au dat încă 
curs acestei invitaţii în mod satisfăcător; 

Or. de
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 32
Punctul 9

eliminat

Or. sv

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 33
Punctul 9

9. încurajează instituţiile de învăţământ superior sau profesional să dezvolte servicii de 
îngrijire a copiilor în cadrul infrastructurilor lor şi invită statele membre să susţină 
acest tip de iniţiativă; 

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 34
Punctul 9

9. încurajează instituţiile de învăţământ superior sau profesional să dezvolte servicii de 
îngrijire în cadrul infrastructurilor lor şi invită statele membre să susţină acest tip de 
iniţiativă; de asemenea, subliniază importanţa membrilor mai în vârstă din familie 
(părinţii părinţilor) şi rolul primordial al acestora în procesul de educare a copiilor 
şi în sprijinirea părinţilor care studiază sau care lucrează; 

Or. pl
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 35
Punctul 9a (nou)

9a. recomandă statelor membre să vegheze ca totalitatea studenţilor care au copii să 
poată avea acces, la un preţ rezonabil, la grădiniţe municipale/publice de bună 
calitate; 

Or. sv

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 36
Punctul 9b (nou)

9b. recomandă statelor membre să vegheze ca totalitatea studenţilor care au copii mai 
mari să poată avea acces, la un preţ rezonabil, la grădiniţe de bună calitate; 

Or. sv

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 37
Punctul 9c (nou)

9c. recomandă statelor membre să uşureze responsabilitatea tinerilor, îndeosebi 
a tinerelor, care le revine în principal în ceea ce priveşte persoanele 
dependente, pentru ca aceştia să îşi poată continua studiile; 

Or. sv

Amendament depus de Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 38
Punctul 10

10. invită statele membre, în asociere cu instituţiile de învăţământ superior sau 
profesional, să propună o organizare mai flexibilă a studiilor, de exemplu, printr-o 
creştere a ofertei de învăţământ la distanţă şi a posibilităţilor de studiu cu frecvenţă 
redusă, permiţând unui număr cât mai mare de adulţi să îşi continue formarea, în 
cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii; 
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Or. en

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 39
Punctul 11

11. încurajează statele membre şi instituţiile de învăţământ superior sau profesional să 
utilizeze mai mult tehnicile flexibile de instruire derivate din noile tehnologii şi să le 
pună la dispoziţia tuturor tinerilor pe perioada studiilor sau a instruirii şi în special la 
dispoziţia tinerilor şi tinerelor care au responsabilităţi familiale sau faţă de persoane 
cu handicap; 

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 40
Punctul 12

12. invită statele membre şi instituţiile de învăţământ superior sau profesional să asigure 
egalitatea de tratament şi nediscriminarea în materie de acces, urmare şi reluare a
studiilor pentru studentele însărcinate şi pentru mamele cu copii mici şi să ţină cont în 
mod special de necesităţile lor; 

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 41
Punctul 13

13. invită instituţiile de învăţământ superior sau profesional să sensibilizeze personalul 
didactic şi profesional cu privire la necesităţile specifice ale studenţilor şi ale 
studentelor care au persoane în întreţinere şi, la nevoie, să dezvolte servicii de 
asistenţă şi consiliere pentru aceştia astfel încât să faciliteze intrarea, continuarea sau 
reintegrarea lor în învăţământul superior sau profesional; 

Or. es
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Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 42
Punctul 14

14. invită instituţiile de învăţământ superior sau profesional să ţină cont de situaţia 
financiară a tinerilor, bărbaţi şi femei, care au responsabilităţi familiale, în cazul 
calculării taxelor de şcolarizare (text eliminat); 

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 43
Punctul 14a (nou)

14a. invită statele membre să stabilească un sistem naţional de „certificare”, care să 
permită identificarea instituţiilor de învăţământ superior sau profesional care oferă 
posibilităţi de conciliere a vieţii de student cu viaţa de familie în vederea facilitării şi 
încurajării continuării sau reluării studiilor pentru persoanele cu responsabilităţi 
familiale; 

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 44
Punctul 14b (nou)

14 ter. încurajează angajatorii, în contextul responsabilităţii sociale a întreprinderilor, să 
acorde burse de studii de care ar putea beneficia şi studenţii/studentele cu 
responsabilităţi familiale, în scopul favorizării angajării tinerilor licenţiaţi;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 45
Punctul 15

15. invită statele membre şi partenerii sociali să încurajeze şi să faciliteze formarea pe tot 
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parcursul vieţii prevăzând, printre altele, posibilităţi de concedii pentru părinţi şi o
mai mare flexibilitate pentru condiţiile de muncă, în special prin utilizarea de noi 
tehnologii; 

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 46
Punctul 15

15. invită statele membre şi partenerii sociali, în contextul formării pe tot parcursul vieţii, 
să prevadă, printre altele, posibilităţi de concedii pentru părinţi sau concedii de 
maternitate sau de concedii la cerere pentru motive de întreţinere legală a 
persoanelor dependente sau a persoanelor cu handicap, precum şi o mai mare 
flexibilitate pentru condiţiile de muncă, în special prin utilizarea de noi tehnologii; 

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 47
Punctul 15

15. invită statele membre şi partenerii sociali, în contextul formării pe toată durata vieţii, 
să prevadă, printre altele, posibilităţi de concedii pentru părinţi şi o mai mare 
flexibilitate pentru condiţiile de muncă, în special prin utilizarea de noi tehnologii; de 
asemenea, invită statele membre să includă concediul de maternitate şi concediul 
pentru părinţi în calcularea timpului de muncă global al femeilor, precum şi în 
calcularea drepturilor la pensie, în vederea atingerii pe deplin a obiectivului unei 
egalităţi reale între sexe; 

Or. pl

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 48
Punctul 15a (nou)

15a. invită statele membre şi instituţiile de învăţământ superior sau profesional să 
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menţină ajutoarele sociale acordate persoanelor care îşi asumă responsabilităţi 
familiale pe durata unei perioade de şase luni de la absolvirea studiilor în vederea 
facilitării integrării lor profesionale pe piaţa forţei de muncă; 

Or. pl

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 49
Punctul 15b (nou)

15b. cere statelor membre să elimine restricţiile referitoare la activităţile complementare 
plătite ale persoanelor aflate în perioada de studiu, de instruire sau de concediu 
parental atunci când sumele obţinute nu depăşesc pragurile fixate de către statele
membre, fără ca aceste persoane să fie private de alocaţiile familiale, ceea ce le-ar 
permite să rămână în contact cu angajatorul lor, efectuând la domiciliu lucrările 
care le sunt încredinţate şi ar facilita astfel revenirea lor pe piaţa muncii la sfârşitul 
concediului parental; 

Or. pl

Amendament depus de Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 50
Punctul 16

16. reaminteşte că implicarea majoritară a tinerelor în întreţinerea persoanelor dependente 
presupune o discriminare între bărbaţi şi femei la nivel educativ şi profesional; de 
aceea, invită statele membre să valorizeze viaţa familială şi să promoveze rolul taţilor 
şi totodată o repartizare mai bună a responsabilităţilor din viaţa familială, inclusiv pe 
durata studiilor şi după absolvirea unui ciclu de studii, ca pe o componentă distinctă 
în egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei; 

Or. en

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 51
Punctul 16

16. reaminteşte că implicarea majoritară a tinerelor în întreţinerea persoanelor dependente 
presupune o discriminare între bărbaţi şi femei la nivel educativ şi profesional; 
subliniază că o consolidare a responsabilităţilor care le revin bărbaţilor în ceea ce 
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priveşte sarcinile casnice şi întreţinerea copiilor şi a altor persoane dependente
constituie un element fundamental pentru a permite mai multor femei tinere să 
concilieze rolul lor de mamă cu studiile; de aceea, invită statele membre (text 
eliminat) să promoveze rolul taţilor şi totodată o repartizare mai bună a 
responsabilităţilor din viaţa familială, inclusiv pe durata studiilor, ca şi componentă 
distinctă în egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei; 

Or. sv

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 52
Punctul 16a (nou)

16a. invită statele membre să remanieze dispoziţiile în materie de protecţie a maternităţii 
astfel încât să favorizeze participarea bărbaţilor la educaţia copiilor; 

Or. sv

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 53
Punctul 17

17. recomandă statelor membre, Consiliului şi Comisiei, în cadrul Metodei deschise de 
coordonare şi al reuniunilor miniştrilor educaţiei şi afacerilor sociale, să facă schimb 
de cele mai bune practici în materie de susţinere a studenţilor/studentelor cu 
responsabilităţi familiale şi totodată să ţină cont de dispoziţiile inovatoare în acest 
sens, puse în aplicare în anumite ţări europene; 

Or. sv

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 54
Punctul 17a (nou)

17a. recomandă statelor membre să pună în aplicare măsuri care să faciliteze acordarea 
sau extinderea ajutoarelor sociale studenţilor originari din ţări terţe cu copii în 
îngrijire; 
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Or. pl

Amendament depus de Anneli Jäätteenmäki

Amendamentul 55
Punctul 18

18. recomandă Comisiei, respectiv statelor membre, în cursul elaborării şi punerii în 
aplicare a programelor comunitare şi naţionale în materie de educaţie, să ţină cont de 
situaţia aparte a studenţilor/studentelor cu responsabilităţi familiale şi atrage atenţia 
asupra importanţei includerii în aceste programe a unor acţiuni transversale favorabile 
concilierii vieţii studenţeşti şi vieţii de familie; solicită ca sistemele educative să fie 
flexibile pentru a garanta că, după un concediu de maternitate, o mamă să îşi poată 
continua studiile şi să fie reintegrată la acelaşi nivel ca înainte de concediu;  

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 56
Punctul 19

19. invită statele membre să evalueze, în funcţie de situaţia lor naţională, dacă o reformă o
sistemelor lor educative care să favorizeze flexibilitatea şi o mai bună gestionare a 
timpului de studiu ar avea drept efect accelerarea intrării tinerilor în viaţa activă şi 
realizarea aspiraţiilor lor familiale; 

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 57
Punctul 19

19. invită statele membre să evalueze, în funcţie de situaţia lor naţională, dacă o reformă a
sistemelor lor educative care să favorizeze flexibilitatea şi o mai bună gestionare a 
timpului de studiu ar avea drept efect accelerarea emancipării tinerilor şi intrarea lor în 
viaţa activă, precum şi realizarea aspiraţiilor lor de maternitate şi de paternitate; 

Or. es
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 58
Punctul 19a (nou)

19 bis. încurajează EUROSTAT şi statele membre să ajusteze indicatorii existenţi pentru a 
primi datele care permit să se determine la nivel naţional şi european, pe de o parte, 
numărul de studenţi şi de studente care au responsabilităţi familiale, precum şi 
condiţiile lor de viaţă şi, pe de altă parte, în ce măsură responsabilităţile familiale 
sunt un factor de abandon al studiilor, în special pentru tinere; 

Or. fr

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 59
Punctul 19a (nou)

19a. reaminteşte că motivaţia tinerelor pentru concilierea studiilor şi a maternităţii poate 
fi slăbită şi de faptul că acestea se tem că ulterior vor face obiectul unei discriminări 
în viaţa lor profesională; în consecinţă, invită statele membre să lupte împotriva 
discriminării practicate de angajatori în ceea ce priveşte mamele, simultan cu 
angajarea şi cu acordarea de promovări;  

Or. sv

Amendament depus de Filiz Husmenova

Amendamentul 60
Punctul 20a (nou)

20a. invită mediile ştiinţifice şi universitare să ia măsurile adecvate în vederea garantării 
bărbaţilor şi femeilor cu responsabilităţi familiale a unui acces egal la carierele 
ştiinţifice şi/sau de cercetător, să îi încurajeze să aleagă acest tip de carieră şi să îi 
reţină în mediile ştiinţifice;

Or. bg
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Amendament depus de Filiz Husmenova

Amendamentul (61)
Punctul 20b(nou)

20b. invită statele membre să îşi continue eforturile în vederea dezvoltării şi difuzării 
formării profesionale destinate persoanelor cu responsabilităţi familiale şi provenite
din grupuri marginalizate sau minoritare, astfel încât să se evite şomajul de lungă 
durată şi să le fie garantat un acces egal pe piaţa forţei de muncă; 

Or. bg


