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Amendament 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cadrul planurilor naționale pentru 
incluziune socială, mai multe țări au 
subliniat riscul ridicat de sărăcie și/sau de 
excluziune cu care se confruntă anumite 
grupuri, inclusiv copiii, părinții singuri, 
persoanele în vârstă, migranții și 
minoritățile etnice, persoanele cu handicap, 
persoanele fără adăpost, prizonierii, 
femeile și copiii care sunt victime ale 
violenței, precum și toxicomanii.

(11) În cadrul planurilor naționale pentru 
incluziune socială, mai multe țări au 
subliniat riscul ridicat de sărăcie și/sau de 
excluziune cu care se confruntă anumite 
grupuri, inclusiv copiii, părinții singuri, 
familiile numeroase, persoanele în vârstă, 
tinerii și, în special, tinerele femei, 
migranții și minoritățile etnice, persoanele 
cu handicap, persoanele fără adăpost, 
prizonierii, femeile și copiii care sunt 
victime ale violenței, precum și 
toxicomanii.

Or. fr

Amendamentul 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Dacă încadrarea în muncă reduce 
semnificativ expunerea individului la riscul 
sărăciei, aceasta nu reprezintă întotdeauna 
o condiție suficientă pentru a ieși din 
sărăcie, iar rata persoanelor expuse riscului 
sărăciei continuă să fie destul de ridicată 
chiar și pentru persoanele care sunt 
angajate. Sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă este legată de salariile mici, slaba 
pregătire, precum și adesea angajarea cu 
jumătate de normă, însă și de 
caracteristicile familiale ale persoanei 
respective, din punctul de vedere al 

(12) Dacă încadrarea în muncă reduce 
semnificativ expunerea individului la riscul 
sărăciei, aceasta nu reprezintă întotdeauna 
o condiție suficientă pentru a ieși din 
sărăcie, iar rata persoanelor expuse riscului 
sărăciei continuă să fie destul de ridicată 
chiar și pentru persoanele care sunt 
angajate. Sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă este legată de salariile mici, slaba 
pregătire, posibilitățile reduse de pregătire 
profesională și de conciliere a vieții 
profesionale cu viața familială, precum și 
de o relație și niște condiții de muncă 
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numărului de persoane aflate în întreținere 
și al intensității muncii în gospodărie. Prin 
urmare, locurile de muncă de bună calitate 
sunt esențiale pentru a scoate persoanele 
din sărăcie.

precare, adesea angajarea cu jumătate de 
normă, însă și de nivelul ajutorului social 
și economic în funcție de caracteristicile 
familiale ale persoanei respective, din 
punctul de vedere al numărului de persoane 
aflate în întreținere și al intensității muncii 
în gospodărie. Prin urmare, locurile de 
muncă de bună calitate și sprijinul social și 
economic sunt esențiale pentru a scoate 
persoanele din sărăcie. 

Or. fr

Amendamentul 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14). Disponibilitatea și capacitatea de a 
folosi tehnologia informației și comunicării 
(TIC) devine din ce în ce mai mult o
condiție esențială pentru incluziune.

(14). Deși capacitatea de a folosi 
tehnologia informației și comunicării (TIC) 
și accesul egal devin din ce în ce mai mult 
o condiție esențială pentru incluziune, 
decalajul digital între bărbați și femei, 
precum și între grupurile sociale nu a fost 
redus, ceea ce compromite integrarea 
socială și profesională a femeilor.

O declarație ministerială aprobată în iunie 
2006 la Riga solicită înființarea unei 
societăți informaționale pentru toți.

Declarația ministerială aprobată în iunie 
2006 la Riga care solicită înființarea unei 
societăți informaționale pentru toți, ar 
trebui să fie pusă în practică în mai mare 
măsură, iar accesul la TIC pentru toți 
trebuie să devină un obiectiv-cheie al 
Anului European.

Or. fr
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Amendamentul 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Cheia pentru succesul acțiunii 
comunitare de luptă împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale este măsura în care se 
va bucura de o largă susținere din partea 
populației. Anul European ar trebui să 
acționeze ca un catalizator pentru 
sensibilizarea și impulsionarea publicului. 
El ar trebui, de asemenea, să contribuie la 
cristalizarea atenției politice și la 
mobilizarea tuturor actorilor implicați 
pentru a realiza progrese în metoda 
deschisă de coordonare pentru protecție 
socială și incluziune socială.

(15) Cheia pentru succesul acțiunii 
comunitare de luptă împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale este măsura în care se 
va bucura de o largă susținere din partea 
populației. Anul European ar trebui să 
acționeze ca un catalizator pentru 
sensibilizarea și impulsionarea publicului. 
El ar trebui, de asemenea, să contribuie la 
cristalizarea atenției politice și la 
mobilizarea tuturor actorilor implicați 
pentru a realiza progrese și a consolida
metoda deschisă de coordonare pentru 
protecție socială și incluziune socială, 
precum și pentru a promova noi acțiuni și 
inițiative la nivel european și național, în 
colaborare cu persoanele afectate de 
sărăcie și cu reprezentanții acestora. În 
acest cadru, o atenție specială ar trebui 
acordată punerii efective în practică, la 
nivel național, a legislației comunitare 
privind egalitatea de șanse și egalitatea 
între bărbați și femei.

Or. fr

Amendamentul 11
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Articolul 2 - litera c

Text propus de Comisie Amendament

c) Coeziune — promovarea unei mai mari 
coeziuni în societate prin sporirea 
conștientizării publicului cu privire la 
beneficiile generale aduse de o societate în 
care sărăcia este eradicată și nu există 

c) Coeziune — promovarea unei mai mari 
coeziuni în societate prin modificarea 
politicilor socio-economice aflate la 
originea inegalităților sociale și a 
sărăciei, în special în ceea ce privește 
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persoane condamnate la o viață 
marginalizată. Anul European va favoriza 
o societate care susține și dezvoltă calitatea 
vieții, bunăstarea socială și egalitatea de 
șanse pentru toți, indiferent de origini, 
asigurând o dezvoltare durabilă și 
solidaritatea între și în interiorul 
generațiilor, precum și o coerență politică 
cu acțiunile întreprinse de UE în întreaga 
lume.

femeile și copiii, și prin sporirea 
conștientizării publicului cu privire la 
beneficiile generale aduse de o societate în 
care sărăcia este eradicată și nu există 
persoane condamnate la o viață 
marginalizată.  Anul European va favoriza 
o societate care susține și dezvoltă calitatea 
vieții, bunăstarea socială și egalitatea de 
șanse pentru toți, indiferent de origini, 
asigurând o dezvoltare durabilă și 
solidaritatea între și în interiorul 
generațiilor, precum și o coerență politică 
cu acțiunile întreprinse de UE în întreaga 
lume.

Or. pt

Amendamentul 12
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

d) Angajament — Reafirmarea 
puternicului angajament politic asumat de 
UE în lupta contra sărăciei și excluziunii 
sociale și promovarea acestui angajament 
la toate nivelurile de guvernanță. Pe baza 
realizărilor și a posibilelor neajunsuri ale 
metodei deschise de coordonare pentru 
protecție socială și incluziune socială, Anul 
European va întări angajamentul politic în 
vederea prevenirii și luptei împotriva 
sărăciei și excluziunii sociale, și va da un 
impuls pentru dezvoltarea acțiunilor 
Uniunii Europene în acest domeniu.

d) Angajament — Reafirmarea 
puternicului angajament politic asumat de 
UE în lupta contra sărăciei și excluziunii 
sociale și promovarea acestui angajament 
la toate nivelurile de guvernanță, prin 
modificarea politicilor responsabile de 
aceste fenomene. Pe baza realizărilor și a 
posibilelor neajunsuri ale metodei deschise 
de coordonare pentru protecție socială și 
incluziune socială, Anul European va întări 
angajamentul politic în vederea prevenirii 
și luptei împotriva sărăciei și excluziunii 
sociale, și va da un impuls pentru 
dezvoltarea acțiunilor Uniunii Europene în 
acest domeniu.

Or. pt
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Amendamentul 13
Ilda Figueiredo

Propunere de decizie
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Anul European ține seama de modurile 
diferite în care femeile și bărbații se 
confruntă cu sărăcia și cu excluziunea 
socială.

Anul European ține seama de modurile 
diferite în care femeile și bărbații se 
confruntă cu sărăcia și cu excluziunea 
socială și își propune să sensibilizeze 
diferitele instituții față de cauzele 
profunde ale sărăciei și față de măsurile 
care trebuie luate pentru reducerea 
acesteia, în special în ceea ce privește 
femeile și copiii.

Or. pt

Amendamentul 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Acțiunile locale, regionale sau naționale 
pot fi cofinanțate de la bugetul general al 
Uniunii Europene, în proporție de 
maximum 50 % din costurile eligibile 
totale ale acțiunilor puse în aplicare în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
partea II a Anexei.

2. Acțiunile locale, regionale sau naționale 
pot fi cofinanțate de la bugetul general al 
Uniunii Europene, în proporție de 
maximum 50 % sau, în mod excepțional, 
chiar de 80% din costurile eligibile totale 
ale acțiunilor puse în aplicare în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
partea II a Anexei.

Or. en
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Justificare

Vote en bloc avec l'amendement 16.

Amendamentul 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 15 – al doilea paragraf (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Acest raport trebuie să conțină, de 
asemenea, informații cu privire la 
respectarea principiului egalității între 
bărbați și femei pe perioada Anului 
European și a punerii sale în practică, 
precum și o evaluare a modului în care 
Anul European a venit în sprijinul 
grupurilor vulnerabile.

Or. fr

Amendamentul 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de decizie
Anexă –  partea II – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Acțiuni la nivel local, regional sau
național se pot califica pentru obținerea 
unei finanțări de la bugetul comunitar care 
poate atinge cel mult 50% din costurile 
totale eligibile pentru fiecare țară 
participantă. Cofinanțarea la nivel național 
ar trebui să completeze finanțarea 
comunitară cu cel puțin 50% din surse 
publice sau private. La selectarea 
acțiunilor, organismele naționale de 
executare vor avea libertatea de a decide 
dacă este cazul și la ce nivel trebuie să 
solicite cofinanțarea de la organizația 
responsabilă cu punerea în aplicare a 

1. Acțiuni la nivel local, regional sau
național se pot califica pentru obținerea 
unei finanțări de la bugetul comunitar care 
poate atinge cel mult 50% din costurile 
totale eligibile pentru fiecare țară
participantă. Cofinanțarea la nivel național 
ar trebui să completeze finanțarea 
comunitară cu cel puțin 50% din surse 
publice sau private. Cu acordul Comisiei, 
acțiuni specifice cu accentuată 
dimensiune europeană desfășurate la 
nivel național pot beneficia de o finanțare 
din bugetul comunitar până la 80% din 
costurile totale admise. La selectarea 
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acțiunilor individuale. acțiunilor, organismele naționale de 
executare vor avea libertatea de a decide 
dacă este cazul și la ce nivel trebuie să 
solicite cofinanțarea de la organizația 
responsabilă cu punerea în aplicare a 
acțiunilor individuale.

Or. en

Justificare

À voter en bloc avec l'amendement 14.

Amendamentul 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – partea IV – paragraful 2 – prima liniuță

Text propus de Comisie Amendament

- sărăcia în rândul copiilor și transmiterea 
sărăciei între generații;

- eradicarea sărăciei infantile și a 
transmiterii sărăciei între generații în 
special prin sprijinirea mai accentuată a 
familiei și a relației parentale;

Or. fr
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