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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 1
Referirea 6a (nouă)

– având în vedere Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi şi avizul său privind diferenţele de remunerare între sexe, adoptat la 22 
martie 2007,

Or. en

Amendment by Eva-Britt Svensson

Amendmentul 2
Considerentul C

C. întrucât reconcilierea vieţii profesionale, familiale şi private a femeilor şi bărbaţilor 
este esenţială pentru promovarea intrării, revenirii şi prezenţei continue a femeilor pe 
piaţa muncii; întrucât responsabilitatea copiilor revine ambilor părinţi, indiferent de 
sexul acestora;

Or. sv
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 3
Considerentul D

eliminat

Or. pl

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 4
Considerentul D

D. întrucât segregarea în învăţământ şi persistenţa stereotipurilor legate de sex în alegerea 
domeniilor de studiu, precum şi discriminarea fetelor şi a tinerelor femei în cursul 
studiilor rămân larg răspândite, cu consecinţe negative asupra poziţiei relative a femeilor 
în anumite sectoare ale pieţei muncii, în special ale celor legate de înalta tehnologie;

Or. sv

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 5
Considerentul D

D. întrucât segregarea în învăţământ şi persistenţa stereotipurilor legate de sex în alegerea 
domeniilor de studiu rămân larg răspândite, cu consecinţe negative asupra poziţiei 
relative a femeilor în anumite sectoare ale pieţei muncii, în special ale celor legate de 
înalta tehnologie, ştiinţă, cercetare şi inginerie;

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 6
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât abordarea integratoare a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi este 
menţionată ca o cerinţă-cheie în Agenda de la Lisabona şi întrucât această abordare 
este încă insuficient dezvoltată şi adesea absentă din planurile naţionale de acţiune 
pentru ocuparea forţei de muncă şi integrarea socială;
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Or. en

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 7
Considerentul F

F. întrucât raportul Comisiei subliniază bilanţul pozitiv privind rata de ocupare a forţei de 
muncă la femei, întrucât şase milioane din cele opt milioane de locuri de muncă create în 
UE, din 2000 au fost ocupate de femei, dar constată în acelaşi timp că există diferenţe 
semnificative ale ratelor de ocupare a forţei de muncă între diferitele grupuri de vârstă;
întrucât este regretabil faptul că majoritatea noilor locuri de muncă pentru femei sunt  
cu fracţiune de normă, fiind vorba uneori de posturi nesigure, precare, cu remunerare 
modestă şi evoluţie salarială lentă,

Or. sv

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 8
Considerentul F

F. întrucât raportul Comisiei subliniază bilanţul pozitiv privind rata de ocupare a forţei de 
muncă la femei, întrucât şase milioane din cele opt milioane de locuri de muncă create 
în UE, din 2000 au fost ocupate de femei, dar constată în acelaşi timp că există 
diferenţe semnificative ale ratelor de ocupare a forţei de muncă între diferitele grupuri 
de vârstă, precum şi între categoriile profesionale, rata de ocupare a forţei de muncă 
în rândul femeilor cunoscând o creştere în sectoarele în care femeile erau deja 
majoritare;

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 9
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât raportul privind ocuparea forţei de muncă în Europa în 2006 indică faptul 
că 32,3% dintre femeile care ocupă un loc de muncă în UE sunt salariate cu 
fracţiune de normă, comparativ cu numai 7,4% dintre bărbaţi;

Or. en
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Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 10
Considerentul G

G. întrucât nu se înregistrează nici o evoluţie semnificativă de la ultimul raport privind 
disparităţile salariale între sexe (în medie de 15% în UE), ceea ce demonstrează clar 
lipsa unui progres real în aplicarea principiului salariului egal pentru muncă egală, 
introdus acum treizeci de ani prin Directiva Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 
1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea 
principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex 
feminin1; întrucât chiar şi distribuirea averilor în UE indică inegalitatea dintre 
femei şi bărbaţi;

Or. sv

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 11
Considerentul H

H. întrucât o anchetă Eurobarometru din 2003 indică faptul că principalii factori care 
descurajează taţii să îşi asume mai multe responsabilităţi casnice şi familiale nu sunt 
exclusiv de natură financiară, ci se referă şi la teama de consecinţe negative asupra 
evoluţiei carierei lor; întrucât, în consecinţă, angajatorii au o mare responsabilitate 
în a sprijini şi încuraja taţii să îşi asume în mod clar şi activ o parte din munca 
„neplătită” din familie;

Or. sv

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 12
Considerentul Ia (nou)

Ia. întrucât accesul corespunzător la serviciile de îngrijire a copilului, a persoanelor în 
vârstă şi a altor persoane dependente este esenţial pentru a permite participarea 
deplină şi egală a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii,

Or. en

  
1 JO L 45, 19.2.1975, p. 19.
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Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 13
Considerentul K

K. întrucât partenerii sociali joacă un rol important în definirea acţiunilor pentru 
realizarea egalităţii între sexe atât la nivel european, naţional, regional, sectorial, cât şi 
la nivelul întreprinderilor, iar politicile de conciliere de succes impun un parteneriat 
între angajatori, organizaţii sindicale, angajaţi şi autorităţile publice,

Or. sv

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 14
Punctul 5

5. invită statele membre să susţină Comisia în supravegherea aplicării normelor 
naţionale, în vederea evaluării eficienţei politicilor şi respectarea principiului 
egalităţii, în special a celor legate de drepturile civile şi de sistemele de pensii şi de 
asigurări sociale;

Or. fr

Amendament depus de Esther De Lange

Amendamentul 15
Punctul 5a (nou)

5a. constată importanţa unor statistici corespunzătoare comparabile şi regretă, în acest 
context, absenţa anumitor categorii de persoane din statisticile europene, de 
exemplu, cea a partenerilor lucrători în ferme familiale; invită EUROSTAT să 
includă această categorie de persoane în statisticile sale;

Or. nl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 16
Punctul 6

6. invită statele membre să aplice măsuri specifice destinate combaterii inegalităţilor 
dintre femei şi bărbaţi, cauzate de perioade întrerupte de ocupare a forţei de muncă, în 
special din cauze legate de maternitate sau de îngrijire a persoanelor dependente, şi 
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să reducă efectele negative ale acestora asupra carierelor, salariilor şi drepturilor legate 
de pensii;

Or. fr

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 17
Punctul 6

6. invită statele membre să aplice măsuri specifice destinate combaterii inegalităţilor 
dintre femei şi bărbaţi, cauzate de perioade întrerupte de ocupare a forţei de muncă şi 
să reducă efectele negative ale acestora asupra carierelor, salariilor şi drepturilor legate 
de pensii; invită Comisia să găsească mijloace corespunzătoare de combatere a 
discriminării legate de sex de pe piaţa muncii şi să faciliteze intrarea femeilor în 
sectoare netradiţionale;

Or. en

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 18
Punctul 6

6. invită statele membre să aplice măsuri specifice destinate combaterii inegalităţilor 
dintre femei şi bărbaţi, cauzate de perioade întrerupte de ocupare a forţei de muncă şi 
să reducă efectele negative ale acestora asupra carierelor, salariilor şi drepturilor legate 
de pensii; invită statele membre să se asigure că salariile şi pensiile sunt identice 
pentru femei şi bărbaţi;

Or. sv

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 19
Punctul 6a (nou)

6a. invită Comisia să dezvolte analiza şi abordarea integratoare a egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi, pentru a determina impactul reformelor pensiilor asupra 
vieţii femeilor în UE, având ca obiectiv individualizarea drepturilor de pensie şi a 
sistemelor de asigurare socială şi de impozitare;

Or. en
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Amendament depus de Esther De Lange

Amendamentul 20
Punctul 6a (nou)

6a. atrage atenţia asupra existenţei unui număr mare de parteneri lucrători în ferme 
familiale (în majoritate femei) cu statut legal necorespunzător, în multe din statele 
membre, fapt care ar putea cauza probleme specifice de natură financiară şi 
juridică, în ceea ce priveşte concediul de maternitate, concediul medical, 
acumularea de drepturi de pensie şi accesul la securitatea socială, în cazul unui 
divorţ;

Or. nl

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 21
Punctul 8

8. invită Comisia să strângă şi să difuzeze cele mai bune practici referitoare la politicile 
privind mediul de lucru, care permit un echilibru eficient între viaŢA profesională şi 
cea privată; încurajează statele membre şi partenerii sociali să ia măsurile necesare 
pentru a preveni hărţuirea sexuală la locul de muncă şi a interveni împotriva 
acesteia;

Or. sv

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 22
Punctul 8

8. invită Comisia să strângă şi să difuzeze cele mai bune practici referitoare la politicile 
privind mediul de lucru, care permit un echilibru eficient între viaţa profesională şi cea 
privată, precum şi măsurile care favorizează o mai bună participare a bărbaţilor la 
viaţa familială;

Or. fr
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 23
Punctul 9

9. observă că reconcilierea vieţii profesionale, familiale şi private reprezintă un aspect 
important şi unul din elementele cheie de creştere a ocupării forţei de muncă şi de 
reducere a consecinţelor legate de îmbătrânirea populaţiei; reaminteşte că toate 
politicile din acest domeniu trebuie să se bazeze pe principiul liberei alegeri a 
indivizilor şi să fie adaptate diferitelor etape ale vieţii;

Or. fr

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul24
Punctul 9a (nou)

9a. regretă că Comisia a omis consultarea partenerilor sociali la elaborarea Cărţii verzi 
privind modernizarea dreptului muncii;

Or. en

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 25
Punctul 10

eliminat

Or. sv

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 26
Punctul 10

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 27
Punctul 10

10. observă că globalizarea şi liberalizarea comerţului creează tendinţe contrare şi 
simultane: în timp ce promovează eficient legalizarea relaţiilor de muncă în 
anumite zone, inclusiv în producţia destinată exportului, care are o rată ridicată de 
forţă de muncă feminină, răspândesc în acelaşi timp economia informală care 
include noi forme de muncă şi de surse de venituri pentru femei, precum munca de 
la domiciliu, subcontractarea şi microîntreprinderile;

Or. en

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 28
Punctul 10a (nou)

10a. observă că unul dintre efectele globalizării intensificate este feminizarea sărăciei şi 
că efectele totale ale globalizării asupra capacităţii femeilor de a-şi câştiga existenţa 
ar trebui să constituie obiectul unor studii ştiinţifice aprofundate;

Or. sv

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 29
Punctul 10b (nou)

10b. invită Comisia să se asigure că toate acordurile comerciale viitoare, de exemplu în 
cadrul OMC, vor fi examinate atent din perspectiva egalităţii între femei şi bărbaţi;

Or. sv

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 30
Punctul 10a (nou)

10a. subliniază faptul că liberalizarea comerţului a contribuit în mod drastic la crearea 
de relaţii de muncă precare şi în special la feminizarea locurilor de muncă precare, 
prin încurajarea absenţei legalizării lanţului de producţie, ducând la crearea de 
condiţii de muncă deplorabile în fabrici cu salarii extrem de scăzute, în special în 
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zonele de producţie destinate exportului scutite de drepturi vamale (maquiladoras),
şi la venituri reduse pentru lucrătorii temporari, cei plătiţi cu bucata sau pentru 
lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 31
Punctul 11a (nou)

11a. subliniază necesitatea abordării deficitului democratic important pe care îl 
constituie subreprezentarea femeilor în procesul de luare a deciziilor politice şi 
invită statele membre să elimine regulile şi situaţiile care împiedică participarea 
femeilor în politică şi în conducerea superioară din administraţia publică de la toate 
nivelurile;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 32
Punctul 12

12. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei femeilor care aparţin minorităţilor 
etnice, întrucât marginalizarea acestora este agravată de o discriminare multiplă atât 
din exteriorul, cât şi din interiorul propriilor comunităţi; recomandă adoptarea de 
planuri de acţiune naţionale integrate pentru a aborda în mod eficient diversele
forme de discriminare, în special în cazul în care organisme diferite tratează 
probleme legate de discriminare într-un anumit stat membru;

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 33
Punctul 12

12. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei femeilor care aparţin minorităţilor 
etnice şi a femeilor imigrante, întrucât marginalizarea acestora este agravată de o 
discriminare multiplă atât din exteriorul, cât şi din interiorul propriilor comunităţi;

Or. fr
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Amendamentul depus la Gabriela Creţu

Amendamentul 34
Punctul 13a (nou)

13a. îndeamnă Comisia să coopereze cu statele membre pentru a colecta date relevante şi 
pentru a întări măsurile de prevenire a traficului de fiinţe umane în scopul 
exploatării sexuale şi a muncii forţate;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 35
Punctul 13b (nou)

13b. invită Comisia să acorde întâietate instrumentelor şi mecanismelor de prevenire a 
exploatării lucrătorilor imigranţi, inclusiv recunoaşterea şi consolidarea drepturilor 
fundamentale ale omului în ceea ce priveşte migranţii clandestini, în raport cu 
mijloacele de represiune;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul36
Punctul 14

14. îndeamnă statele membre să echivaleze costurile legate de indemnizaţiile de concediu 
de maternitate şi cel pentru creşterea copilului pentru a garanta faptul că femeile nu 
vor mai reprezenta o forţă de muncă mai costisitoare decât bărbaţii; invită statele 
membre să includă perioadele de concediu de maternitate în calcularea timpului de 
muncă global efectuat de femei, precum şi în calcularea drepturilor de pensie;

Or. pl
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 37
Punctul 14a (nou)

14a. solicită statelor membre să combată, împreună cu partenerii sociali, discriminările 
pe piaţa muncii împotriva femeilor însărcinate şi să adopte toate măsurile necesare 
pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a maternităţii; invită Comisia să 
evalueze mai atent respectarea legislaţiei comunitare în domeniu şi să decidă asupra 
necesităţii revizuirii acesteia; 

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 38
Punctul 15a (nou)

15a. invită statele memebre să elaboreze obiective specifice privind egalitatea între femei 
şi bărbaţi în cadrul strategiei UE de integrare socială, pentru a combate sărăcia şi 
excluziunea socială, inclusiv un set de acţiuni privind politicile de sprijinire a 
familiilor netradiţionale şi monoparentale, precum şi acţiuni specifice în sprijinul 
grupurilor de femei care prezintă un risc ridicat de a fi expuse sărăciei sau
excluderii sociale, precum femeile imigrante, refugiate, aparţinând minorităţilor, 
femeile în vârstă sau cele cu handicap;

Or. en

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 39
Punctul 16

eliminat

Or. sv

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 40
Punctul 16a (nou)

16a. invită statele membre şi partenerii sociali să acţioneze pentru ca toate femeile care 
doresc să lucreze cu normă întreagă să poată face acest lucru, evitând astfel 
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condiţiile nesigure şi precare legate de munca cu fracţiune de normă;

Or. sv

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 41
Punctul 17

17. salută noile eforturi ale Comisiei de a încuraja realizarea obiectivelor stabilite de 
Consiliul European de la Barcelona în 2002, de a elimina obstacolele din calea 
participării egale a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii şi de a asigura îngrijire, până 
în 2010, pentru 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între trei ani şi vârsta obligatorie 
de şcolarizare şi pentru cel puţin 33% dintre copiii cu vârste sub trei ani, prin 
intermediul fondurilor structurale; încurajează Comisia să prezinte în 2008, astfel cum 
s-a prevăzut, o comunicare care să stabilească următoarele măsuri, necesare la toate 
nivelurile, pentru realizarea acestor obiective; consideră că obiectivul trebuie să fie 
asigurarea dreptului copiilor la o îngrijire pedagogică de înaltă calitate; 

Or. sv

Amendamentul depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 42
Punctul 17a (nou)

17a. consideră că statelor membre le revine responsabilitatea, în ceea ce priveşte 
categoriile persoanelor care au nevoie de îngrijire din motive de vârstă, boală sau 
handicap, de a garanta tuturor accesul la îngrijiri şi tratemente de înaltă calitate;

Or. sv

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 43
Punctul 17a (nou)

17a. insistă asupra necesităţii de a acorda o atenţie deosebită, în cadrul politicilor,
combaterii, de la primele vârste şcolare, stereotipurilor legate de sexe în domeniul 
educaţiei, eliminându-le din programele de studiu şi din manualele şcolare, oferind 
programe de sensibilizare a profesorilor şi studenţilor şi încurajând băieţii şi fetele 
să adopte modele educaţionale netradiţionale;

Or. en
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Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 44
Punctul 17b (nou)

17b. invită Comisia să dezvolte dialogul şi să încurajeze mass-media, având în vedere 
reponsabilitatea socială a acestora, în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi şi 
pentru evitarea imaginilor stereotipe despre femei şi bărbaţi;

Or. en


