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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât raportul Comisiei privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi –
2008 (COM(2008)0010)1 arată că, deşi 
participarea femeilor la ocuparea forţei de 
muncă a progresat în mod continuu, există 
în continuare provocări importante în ceea 
ce priveşte calitatea încadrării în muncă a 
femeilor, printre care se numără, în special, 
diferenţa persistentă de remunerare dintre 
femei şi bărbaţi, segregarea continuă, 
orizontală şi verticală, a pieţei muncii, 
fragmentarea carierei profesionale a 
femeilor şi dificultatea concilierii vieţii 
profesionale cu cea familială, fiecare dintre 
aceste aspecte reprezentând un obstacol în 
calea egalităţii de şanse în timpul vieţii 
profesionale şi după încetarea acesteia;

A. întrucât raportul Comisiei privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi –
2008 (COM(2008)0010)2 arată că, deşi 
participarea femeilor la ocuparea forţei de 
muncă a progresat în mod continuu, femeile 
ocupă două treimi dintre locurile de muncă 
cu fracţiune de normă şi au majoritatea 
raporturilor de muncă precare, prin 
urmare există în continuare provocări 
importante în ceea ce priveşte calitatea 
încadrării în muncă a femeilor, printre care 
se numără, în special, diferenţa persistentă 
de remunerare dintre femei şi bărbaţi, care 
depăşeşte în mod semnificativ, în anumite 
state membre, media înregistrată în UE,
segregarea continuă, orizontală şi verticală, a 
pieţei muncii, fragmentarea carierei 
profesionale a femeilor şi dificultatea 
concilierii vieţii profesionale cu cea 
familială, fiecare dintre aceste aspecte 
reprezentând un obstacol în calea egalităţii 
de şanse în timpul vieţii profesionale şi după 
încetarea acesteia;

Or. de

Amendamentul 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

Α. întrucât raportul Comisiei privind 
egalitatea de șanse între femei și bărbați –

Α. întrucât raportul Comisiei privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi –

                                               
1  Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – 2008. 
2  Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – 2008. 
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2008 (COM(2008)0010)1 arată că, deși 
participarea femeilor la ocuparea forței de 
muncă a progresat în mod continuu, există în 
continuare provocări importante în ceea ce 
privește calitatea încadrării în muncă a 
femeilor, printre care se numără, în special, 
diferența persistentă de remunerare dintre 
femei și bărbați, segregarea continuă, 
orizontală și verticală, a pieței muncii, 
fragmentarea carierei profesionale a femeilor 
și dificultatea concilierii vieții profesionale 
cu cea familială, fiecare dintre aceste aspecte 
reprezentând un obstacol în calea egalității 
de șanse în timpul vieții profesionale și 
după încetarea acesteia;

2008 (COM(2008)0010)2 arată că, deşi 
participarea femeilor la ocuparea forţei de 
muncă a progresat în mod continuu, există în 
continuare provocări importante în ceea ce 
priveşte calitatea încadrării în muncă a 
femeilor, printre care se numără, în special, 
diferenţa persistentă de remunerare dintre 
femei şi bărbaţi, segregarea continuă, 
orizontală şi verticală, a pieţei muncii, 
fragmentarea carierei profesionale a femeilor 
şi dificultatea concilierii vieţii profesionale 
cu cea familială, fiecare dintre aceste aspecte 
reprezentând un obstacol în calea 
tratamentului egal în cadrul sistemului 
educaţional şi în timpul vieţii profesionale şi 
chiar în calea dezvoltării din perioada 
pensionării;

Or. el

Amendamentul 3
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât orice persoană are dreptul la 
muncă și munca nu este doar o sursă de 
venit, ci și un aspect fundamental al 
incluziunii sociale în toate sectoarele 
societății, precum și un element de 
dezvoltare personală care este esențial 
pentru a garanta independența economică 
a femeilor și emanciparea acestora;

Or. pt

                                                                                                                                                  
1  Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați – 2008. 
2  Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați – 2008. 
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Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât discriminarea femeilor 
începe chiar cu accesul la formarea 
profesională, în special în regiunile cu o 
rată ridicată a şomajului, unde femeile au 
şanse mai reduse de a beneficia de o 
formare profesională de calitate, şi, 
implicit, de locuri de muncă de calitate, în 
ciuda faptului că au o calificare mai 
înaltă;

Or. de

Amendamentul 5
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât strategia europeană de ocupare 
a forței de muncă (EES) sau pilonul 
egalității de șanse nu mai conțin orientări 
specifice în materie de egalitate de șanse 
între femei și bărbați;

B. întrucât strategia europeană de ocupare 
a forței de muncă (EES) nu mai include 
nici pilonul egalității de șanse, nici
orientări specifice în materie de egalitate 
de șanse între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 6
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât strategia de flexicuritate 
creează așteptări cu privire la o mai bună

D. întrucât concilierea vieții profesionale cu 
cea privată, atât pentru bărbați cât și pentru 
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conciliere a vieții profesionale cu cea 
privată, atât pentru bărbați cât și pentru 
femei; întrucât nu toate statele membre vor 
atinge obiectivele de la Barcelona până în 
2010; întrucât strategiile politice nu includ, 
încă, facilități de îngrijire pentru membrii
familiei aflați în întreținere, în afara copiilor,

femei necesită o ameliorare urgentă; 
întrucât nu toate statele membre vor atinge 
obiectivele de la Barcelona până în 2010; 
întrucât strategiile politice nu includ, încă, 
facilități de îngrijire pentru membrii familiei 
aflați în întreținere, în afara copiilor,

Or. pt

Amendamentul 7
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât strategia de flexicuritate 
creează așteptări cu privire la o mai bună 
conciliere a vieții profesionale cu cea 
privată, atât pentru bărbați cât și pentru 
femei; întrucât nu toate statele membre vor 
atinge obiectivele de la Barcelona până în 
2010; întrucât strategiile politice nu includ, 
încă, facilități de îngrijire pentru membrii 
familiei aflați în întreținere, în afara copiilor,

D. întrucât nu toate statele membre vor 
atinge obiectivele de la Barcelona până în 
2010; întrucât strategiile politice nu includ, 
încă, facilități de îngrijire pentru membrii 
familiei aflați în întreținere, în afara copiilor,

Or. el

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât strategia de flexicuritate creează 
aşteptări cu privire la o mai bună conciliere a 
vieţii profesionale cu cea privată, atât pentru 
bărbaţi cât şi pentru femei; întrucât nu toate 
statele membre vor atinge obiectivele de la 
Barcelona până în 2010; întrucât strategiile 
politice nu includ, încă, facilităţi de 

D. întrucât strategia de flexicuritate creează 
aşteptări cu privire la o mai bună conciliere 
a vieţii profesionale cu cea privată, atât 
pentru bărbaţi cât şi pentru femei, deşi 
aceste aşteptări vor fi satisfăcute numai 
dacă sistemele de asigurări sociale vor fi 
îmbunătăţite, iar etapele din viaţă 
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îngrijire pentru membrii familiei aflaţi în 
întreţinere, în afara copiilor,

dedicate familiei nu vor determina 
reducerea oportunităţilor în carieră şi a 
drepturilor de pensie; întrucât nu toate 
statele membre vor atinge obiectivele de la 
Barcelona până în 2010; întrucât strategiile 
politice nu includ, încă, facilităţi de îngrijire 
pentru membrii familiei aflaţi în întreţinere, 
în afara copiilor,

Or. de

Amendamentul 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât strategia de flexicuritate creează 
așteptări cu privire la o mai bună conciliere a 
vieții profesionale cu cea privată, atât pentru 
bărbați cât și pentru femei; întrucât nu toate 
statele membre vor atinge obiectivele de la 
Barcelona până în 2010; întrucât strategiile 
politice nu includ, încă, facilități de îngrijire 
pentru membrii familiei aflați în întreținere, 
în afara copiilor,

D. întrucât strategia de flexicuritate creează 
așteptări cu privire la o mai bună conciliere a 
vieții profesionale cu cea privată, atât pentru 
bărbați cât și pentru femei; întrucât nu toate 
statele membre vor atinge obiectivele de la 
Barcelona până în 2010; întrucât strategiile 
politice nu includ, încă, facilități de îngrijire 
pentru membrii familiei aflați în întreținere, 
în afara copiilor, sau recunoașterea 
calificărilor atipice sau informale,

Or. el

Amendamentul 10
Evangelia Tzampazi

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât, deși raportul Comisiei
include statistici globale cu privire la 
ratele de ocupare ale femeilor, la educația 
și participarea lor la procesul decizional, 
precum și cu privire la ratele sărăciei în 
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rândul femeilor în UE, în comparație cu 
cele înregistrate în rândul bărbaților, 
aceste statistici nu prezintă date defalcate 
pe criterii de handicap, vârstă, orientare 
sexuală, origine etnică și religie, deși 
situația femeilor care se confruntă cu 
forme multiple de discriminare prezintă 
dificultăți deosebite;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. având în vedere studiile privind 
echilibrarea vieţii profesionale cu cea 
familială ale Fundaţiei Europene din 
Dublin,

Or. de

Amendamentul 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul Dc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dc. având în vedere concluziile 
Consiliului European de la Lisabona 
(martie 2000), care și-a stabilit drept 
obiectiv creșterea ratei de ocupare a forței 
de muncă în UE până la 70% și a ratei de 
ocupare a femeilor până la un nivel de 
peste 60% până în 2010; având în vedere, 
de asemenea, concluziile Consiliului 
European de la Stockholm (martie 2001), 
care a adăugat obiectivul interimar 
privind atingerea unei rate generale de 
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ocupare a forței de muncă de 67% și a 
unei rate de ocupare a femeilor de 57% 
până în 2005,

Or. el

Amendamentul 13
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul  Dd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dd. întrucât stilurile de viață profesională 
ale femeilor se caracterizează prin 
fragmentarea perioadelor de activitate 
profesională, determinată de stereotipuri 
adânc înrădăcinate cu privire la rolul 
femeilor și al bărbaților în câmpul muncii 
și în familie, care afectează capacitatea 
femeilor de a rămâne active din punct de 
vedere economic și de a progresa, sporesc 
potențiala vulnerabilitate a acestora pe 
piața muncii și au consecințe pe termen 
lung asupra drepturilor de pensie;

Or. en

Amendamentul 14
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul De (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

De. întrucât Cadrul de acțiune pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
adoptat de partenerii sociali în 2005 
(Cadrul de acțiune) propune o serie de 
acțiuni pentru a încuraja tinerele să aibă 
în vedere o paletă mai largă de posibilități 
în carieră, în special profesii din 
domeniul tehnic sau științific,



PE407.784v01-00 10/31 AM\727353RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 15
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalității de 
șanse între femei și bărbați în toate politicile 
de ocupare a forței de muncă și de securitate 
socială, în special în cadrul strategiei de 
flexicuritate;

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsurile necesare pentru a pune în 
aplicare abordarea integrată a egalității de 
șanse între femei și bărbați în toate politicile 
de ocupare a forței de muncă și de securitate 
socială, și, în general, să lupte împotriva 
tuturor formelor de discriminare, inclusiv
în cadrul strategiei de flexicuritate care, 
datorită lipsei infrastructurii relevante în 
majoritatea statelor membre sau a unei 
interpretări restrictive a strategiei, ar putea 
avea ca rezultat fie înrăutățirea situației 
femeilor, fie un regres în ceea ce privește 
egalitatea de șanse între femei și bărbați;

Or. el

Amendamentul 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalității de 
șanse între femei și bărbați în toate politicile 
de ocupare a forței de muncă și de securitate 
socială, în special în cadrul strategiei de 
flexicuritate;

1. invită Comisia și statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalității de 
șanse între femei și bărbați în toate politicile 
sociale, de ocupare a forței de muncă și de 
securitate socială, în special în cadrul 
strategiei de flexicuritate;

Or. es
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Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia şi statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile 
de ocupare a forţei de muncă şi de securitate 
socială, în special în cadrul strategiei de 
flexicuritate;

1. invită Comisia şi statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile 
de ocupare a forţei de muncă şi de securitate 
socială, în special în cadrul strategiei de 
flexicuritate; subliniază faptul că 
egalitatea de şanse pentru femei poate fi 
realizată cu succes numai prin aplicarea 
unei politici globale în ceea ce priveşte 
etapele vieţii şi care să implice o 
demarcare reală, între cele două sexe, a 
etapelor care corespund formării, 
profesiei, familiei şi muncii de voluntariat 
şi care să angajeze responsabilitatea 
tuturor actorilor implicaţi (actori 
economici, oameni politici, parteneri 
sociali) privind schimbările menite să 
creeze o situaţie avantajoasă pentru 
fiecare participant;

Or. de

Amendamentul 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalității de 
șanse între femei și bărbați în toate politicile 
de ocupare a forței de muncă și de securitate 
socială, în special în cadrul strategiei de 
flexicuritate;

1. invită Comisia și statele membre să 
amelioreze abordarea integrată a egalității 
de șanse între femei și bărbați în toate 
politicile de ocupare a forței de muncă și 
de securitate socială, în special în cadrul 
strategiei de flexicuritate și să promoveze 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile lor;
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Or. el

Amendamentul 19
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, în ciuda 
relativului progres cantitativ înregistrat în 
ceea ce privește încadrarea în muncă a 
femeilor, datele raportate de Comisie 
arată că diferența medie în Europa între 
rata de ocupare a femeilor și cea a 
bărbaților rămâne ridicată (14,4%), fiind 
mult mai ridicată în cadrul categoriei de 
vârstă de peste 55 de ani (17,8%), iar în 
anumite state membre diferența este de 
peste 30%;

Or. el

Amendamentul 20
Evangelia Tzampazi

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită statele membre să pună în 
aplicare pe deplin dispozițiile legislației 
comunitare care impun egalitatea de 
tratament între femei și bărbați pe piața 
muncii, inclusiv în ceea ce privește 
accesul la încadrarea în muncă, condițiile 
de muncă, flexibilitatea timpului de lucru, 
dezvoltarea carierei și promovarea, 
egalitatea de remunerare pentru aceeași 
muncă sau pentru o muncă de valoare 
egală, concedierea, inversarea sarcinii 
probei în cazurile de discriminare pe 
criterii de sex, hărțuirea sexuală și 
protejarea sarcinii, a maternității și 
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paternității, precum și în ceea ce privește 
accesul la și furnizarea de bunuri și 
servicii accesibile și de calitate, cum ar fi 
facilitățile de îngrijire a copiilor, a 
persoanelor în vârstă și a persoanelor cu 
handicap sau a altor persoane 
dependente;

Or. en

Amendamentul 21
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze 
de „locuri de muncă mai bune”;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze 
de „locuri de muncă mai bune”, de o 
remunerare mai bună și de mai multe 
oportunități în carieră;

Or. en

Amendamentul 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze 
de „locuri de muncă mai bune”;

2. solicită Comisiei și statelor membre ca, în 
colaborare cu întreprinderile și instituțiile 
de învățământ, să dezvolte programe 
educaționale și de formare profesională
care să asigure faptul că înaltele calificări 
profesionale ale femeilor le permit acestora 
să beneficieze de „locuri de muncă mai 
bune”;



PE407.784v01-00 14/31 AM\727353RO.doc

RO

Or. es

Amendamentul 23
Gabriele Stauner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze de 
„locuri de muncă mai bune”;

2. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze de 
locuri de muncă corespunzătoare acestor 
calificări;

Or. de

Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze de 
„locuri de muncă mai bune”;

2. solicită Comisiei şi statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze de 
„locuri de muncă mai bune”; invită statele 
membre să adopte măsuri specifice pentru 
a elimina discriminarea tinerelor femei în 
etapele de tranziţie de la educaţie la 
formare profesională şi de la formare 
profesională la o carieră;

Or. de
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Amendamentul 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că înaltele calificări profesionale ale 
femeilor le permit acestora să beneficieze 
de „locuri de muncă mai bune”;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte instrumente care să asigure faptul 
că femeile cu înalte calificări profesionale 
vor beneficia de oportunități de ocupare a 
unor locuri de muncă de calitate și de 
dezvoltare profesională egale cu cele ale 
bărbaților cu competențe echivalente, atât 
în sectorul public cât și în cel privat;

Or. el

Amendamentul 26
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că multe dintre 
locurile de muncă create în UE sunt 
precare, bazându-se pe contracte cu 
durată determinată, iar femeile sunt 
afectate cu precădere de acest lucru; 
invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să încurajeze adoptarea de 
măsuri pentru a combate insecuritatea 
muncii, sprijinind tranziția de la utilizarea 
contractelor cu durată determinată la 
utilizarea celor cu durată nedeterminată;

Or. pt
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Amendamentul 27
Petru Filip

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța accesării 
fondurilor europene și naționale 
disponibile, pe baza unor proiecte care să 
vizeze incluziunea activă a femeilor, 
considerate parte a grupurilor catalogate 
ca fiind vulnerabile, pe piața muncii;

Or. ro

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită Comisia să solicite statelor 
membre, în contextul punerii în aplicare a 
fondurilor structurale, să stabilească 
obiective specifice, în conformitate cu 
obiectivul intersectorial al abordării 
integrate a egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi, cu privire la participarea 
femeilor la programele de sprijin, care să 
reflecte situaţia reală în ceea ce priveşte 
dezavantajele femeilor pe piaţa forţei de 
muncă şi în sectoarele economice; 
subliniază faptul că experienţa acumulată 
în perioadele de programare anterioare 
arată că referirea generală la măsurile 
neutre din punct de vedere al genului au 
drept rezultat faptul că femeile 
beneficiază în mai mică măsură de 
fondurile structurale decât bărbaţii; invită 
Comisia să elaboreze orientări pentru 
integrarea dimensiunii de gen în buget în 
cadrul fondurilor structurale şi să le 
verifice în cadrul unor proiecte pilot;
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Or. de

Amendamentul 29
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reaminteşte Rezoluţia sa din 9 martie 
2004 privind concilierea vieţii 
profesionale, familiale şi private1, 
solicitând Comisiei să propună o directivă-
cadru privind concilierea vieţii 
profesionale, familiale şi private care ar 
trebui, printre altele, să permită instituirea 
unor mecanisme complementare menite să 
faciliteze participarea, în mod egal, a 
femeilor şi bărbaţilor la îngrijirea 
membrilor familiei aflaţi în întreţinere;

3. reaminteşte Rezoluţia sa din 9 martie 
2004 privind concilierea vieţii 
profesionale, familiale şi private2, 
solicitând Comisiei să propună o directivă-
cadru privind concilierea vieţii 
profesionale, familiale şi private care ar 
trebui, printre altele, să permită instituirea 
unor mecanisme complementare menite să 
faciliteze participarea, în mod egal, a 
femeilor şi bărbaţilor la îngrijirea 
membrilor familiei aflaţi în întreţinere şi să 
includă studiile Fundaţiei Europene 
privind echilibrarea vieţii profesionale cu 
cea familială;

Or. de

Amendamentul 30
Petru Filip

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre 
îmbunătățirea cadrului legislativ pentru 
sprijinirea materială a femeilor obligate 
să se retragă de pe piața muncii sau care 
își desfășoară activitatea în temeiul unui 
contract cu timp parțial pentru asumarea 
datoriilor familiale, precum și 
recalcularea pensiilor acestora pentru 
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luarea în considerare a acestor perioade;

Or. ro

Amendamentul 31
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că echilibrarea vieții 
profesionale cu cea de familie este legată 
în mod direct de siguranța locului de 
muncă și a venitului, precum și de 
condițiile de muncă, în special în cazul 
femeilor;

Or. el
1  JO C 102 E,  28.4.2004, p. 492.
2  JO C 102 E,  28.4.2004, p. 492.
.

Amendamentul 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. propune Comisiei să continue 
consultările cu partenerii sociali cu 
privire la posibila abordare a acțiunilor 
comunitare pentru o mai bună conciliere 
a vieții profesionale cu cea familială și 
privată, în vederea îmbunătățirii și 
completării cadrului existent și a punerii 
în aplicare a obiectivelor Consiliului 
European de la Barcelona (2002);

Or. el
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Amendamentul 33
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. constată că, datorită evoluției 
demografice, se estimează că până în 
2030 raportul persoanelor active din 
punct de vedere economic față de cele 
inactive va fi de 2:1; invită Comisia să 
sprijine viitorul rol al personalului de 
îngrijire prin elaborarea unor inițiative 
politice care vor permite femeilor și 
bărbaților să ajungă la un echilibru între 
responsabilitățile profesionale și cele de 
îngrijire; 

Or. en

Amendamentul 34
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. invită Comisia și statele membre să 
asigure elaborarea de politici specifice 
pentru a asigura o independență 
economică egală pentru femei și bărbați, 
concilierea vieții profesionale cu cea 
privată, o reprezentare egală în procesul 
decizional, eradicarea tuturor formelor de 
violență bazată pe gen și eliminarea 
stereotipurilor legate de gen;

Or. en
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Amendamentul 35
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. reamintește Comisiei de foaia sa de 
parcurs pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați – 2006-2010;

Or. en

Amendamentul 36
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3h. invită Comisia și statele membre să 
coopereze în special cu IMM-urile, pentru 
a dezvolta structuri care să permită IMM-
urilor să ofere angajaților lor regimuri de 
echilibrare a vieții profesionale cu cea de 
familie;

Or. en

Amendamentul 37
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul angajatorilor în crearea 
unei organizări moderne a muncii și al 
statelor membre în furnizarea unor servicii
accesibile, abordabile și de calitate, pentru a 
permite o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu cea familială;

4. subliniază rolul angajatorilor și al 
sindicatelor în crearea unei organizări 
echitabile a muncii, fără ca acest lucru să 
antreneze pierderea unor drepturi sau 
scăderea salariului, și al statelor membre în 
furnizarea unor servicii accesibile, 
abordabile și de calitate, pentru a permite o 
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mai bună conciliere a vieții profesionale cu 
cea familială;

Or. pt

Amendamentul 38
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul angajatorilor în crearea 
unei organizări moderne a muncii și al 
statelor membre în furnizarea unor servicii 
accesibile, abordabile și de calitate, pentru 
a permite o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu cea familială;

4. subliniază rolul angajatorilor în crearea 
unei organizări moderne a muncii și al 
statelor membre în furnizarea unor servicii 
accesibile, abordabile și de calitate, pentru 
a permite o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu cea familială; invită 
Comisia să încurajeze schimbul de bune 
practici cu privire la concilierea vieții 
profesionale cu cea privată;

Or. en

Amendamentul 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul angajatorilor în crearea 
unei organizări moderne a muncii și al 
statelor membre în furnizarea unor servicii 
accesibile, abordabile și de calitate, pentru a 
permite o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu cea familială;

4. subliniază rolul angajatorilor în crearea 
unei organizări moderne a muncii și al 
statelor membre în furnizarea unor servicii 
accesibile în termeni de distanță, abordabile 
și de calitate, pentru a permite o mai bună 
conciliere a vieții profesionale cu cea 
familială, obiectiv la îndeplinirea căruia 
contribuie inițiativele privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor;

Or. el
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Amendamentul 40
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să adopte 
măsuri eficiente pentru a garanta 
conformitatea cu standardele sociale și 
drepturile lucrătorilor în diferite domenii 
de activitate, asigurând venituri decente 
pentru lucrători, în special pentru femei, 
precum și dreptul la securitate și sănătate 
în muncă, la protecție socială și la 
libertate sindicală și contribuind la 
eliminarea discriminării între femei și 
bărbați la locul de muncă;

Or. pt

Amendamentul 41
Petru Filip

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. accentuează importanța implicării 
active a femeilor în sindicate, cu atribuții 
axate pe protecția femeilor la locul de 
muncă și acordarea drepturilor care le 
revin;

Or. ro

Amendamentul 42
Petru Filip

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

4c. propune implementarea unor 
programe de protecție socială, având 
drept finalitate crearea unor instituții de 
primire a preșcolarilor, în proximitatea 
locului de muncă, în vederea facilitării 
dublului rol al femeilor;

Or. ro

Amendamentul 43
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. sprijină propunerea inclusă în Cadrul 
de acțiune al partenerilor sociali privind 
crearea unor parcursuri neliniare de 
dezvoltare a carierei, în care perioadele de 
implicare profesională mai intensă 
alternează cu perioadele de 
responsabilitate familială mai mare, ca o 
alternativă la o cultură bazată pe un 
program de lucru nejustificat de lung 
pentru femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 44
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul independenței economice egale 
pentru femei și bărbați;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 45
Gabriele Stauner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul independenţei economice egale
pentru femei şi bărbaţi;

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul unui venit echitabil pentru femei 
şi bărbaţi;

Or. de

Amendamentul 46
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul independenţei economice egale 
pentru femei şi bărbaţi;

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul independenţei economice egale 
pentru femei şi bărbaţi; subliniază faptul că 
este nevoie de programe de înfiinţare a 
întreprinderilor şi de împrumuturi 
adaptate la nevoile femeilor pentru a spori 
proporţia femeilor în acest sector 
economic important;

Or. de

Amendamentul 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul independenței economice egale
pentru femei și bărbați;

5. invită statele membre să urmărească 
obiectivul remunerării și al dezvoltării 
profesionale egale pentru femei și bărbați;
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Or. el

Amendamentul 48
Evangelia Tzampazi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că toate măsurile și acțiunile 
politice care au drept scop ameliorarea
egalității de șanse între femei și bărbați 
țin seama pe deplin de situația specifică a 
femeilor care se confruntă cu forme 
multiple de discriminare pe criterii de 
handicap, vârstă, orientare sexuală, 
origine etnică și religie și, de asemenea, 
de cea a femeilor care sunt supuse 
discriminării prin asociere, cum ar fi 
mamele sau soțiile persoanelor care se 
confruntă cu discriminarea;

Or. en

Amendamentul 49
Evangelia Tzampazi

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. susține măsurile promovate de Fondul 
Social European și programul 
PROGRESS pentru perioada 2007-2013, 
care urmăresc, printre altele, ameliorarea 
situației femeilor pe piața forței de muncă, 
precum și promovarea, în continuare, a 
luptei împotriva discriminării;

Or. en
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Amendamentul 50
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să instituie 
mecanisme care să asigure tratamentul 
echitabil al femeilor și bărbaților în cadrul 
regimurilor de pensii.

6. invită statele membre să instituie 
mecanisme care să asigure tratamentul 
echitabil al femeilor și bărbaților în cadrul 
regimurilor de pensii și să evalueze 
impactul reformelor regimurilor de pensii 
asupra vieții femeilor.

Or. en

Amendamentul 51
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze un număr de indicatori 
calitativi care să fie folosiți pentru
monitorizarea punerii în aplicare a 
Strategiei de la Lisabona pentru creștere 
economică și locuri de muncă și care să 
țină seama de dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 52
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să lanseze campanii de 
informare cu privire la discriminarea pe 
criterii de gen, pentru a sensibiliza 
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publicul și a elimina prejudecățile și 
discriminarea pe criterii de gen, precum și 
pentru a ameliora poziția femeilor pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 53
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să includă dimensiunea 
de gen în programele educaționale ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 54
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. invită Comisia și statele membre să 
sprijine din punct de vedere financiar 
capacitatea antreprenorială feminină în 
toate domeniile de activitate și să faciliteze 
integrarea femeilor în sfera profesiilor 
netradiționale;

Or. en

Amendamentul 55
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază importanța identificării 
instrumentelor și mecanismelor adecvate 
pentru a integra grupurile vulnerabile din 
rândul femeilor pe piața muncii, în 
special femeile cu handicap, femeile care 
întrețin persoane dependente, femeile în 
vârstă, cele care trăiesc în zonele rurale și 
cele care aparțin unei minorități, precum 
și femeile cu statut de imigrant; solicită, 
de asemenea, o recunoaștere mai largă a 
învățării informale, pentru a facilita acest 
proces;

Or. en

Amendamentul 56
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. invită Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare în mod efectiv 
Directiva privind egalitatea de 
remunerare în fiecare stat membru și 
pentru atingerea obiectivului stabilit în 
cadrul Consiliului European din martie 
2002, desfășurat la Barcelona, în ceea ce 
privește facilitățile de bună calitate de 
îngrijire a copiilor; invită, de asemenea, 
Comisia să consolideze directiva privind 
concediul pentru creșterea copilului;

Or. en

Amendamentul 57
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6g (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6g. subliniază necesitatea unei lupte 
continue împotriva hărțuirii morale și 
sexuale și a intimidării la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 58
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. invită Comisia, statele membre și 
propriile sale departamente să țină seama 
în mai mare măsură de dimensiunea de 
gen în cadrul viitoarelor bugete generale 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 59
Maria Matsouka

Proiect de aviz
Punctul 6i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. subliniază faptul că restabilirea 
egalității de tratament între femei și 
bărbați în ceea  ce privește vârsta de 
pensionare ar trebui să se bazeze pe 
principiul dispozițiilor mai favorabile, 
potrivit căruia egalitatea poate fi 
garantată prin extinderea aplicării 
dispozițiilor mai favorabile în cazul 
grupului aflat în poziția mai puțin 
favorabilă;

Or. el
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Amendamentul 60
Evangelia Tzampazi

Proiect de aviz
Punctul 6j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. invită statele membre să planifice și să 
pună în aplicare sisteme durabile de 
protecție socială, care să țină seama de 
situațiile specifice ale femeilor și 
bărbaților pe piața muncii și în viața 
economică și socială, spre exemplu de 
situația femeilor care au un loc de muncă 
cu fracțiune de normă, de fragmentarea 
carierelor și de situația femeilor din 
familii cu mai multe persoane dependente 
aflate în întreținere;

Or. en

Amendamentul 61
Petru Filip

Proiect de aviz
Punctul 6k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6k. propune o atentă elaborare a 
politicilor educaționale pentru evitarea 
prejudecății de „cariere inaccesibile” 
pentru femei și o transparență totală la 
accesul în funcții de conducere, pentru 
evitarea discriminărilor pe criterii de sex.

Or. ro

Amendamentul 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6l (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6l. invită Comisia să sprijine cooperarea 
și dezvoltarea de parteneriate între toate 
organele implicate, pentru a promova o 
mai bună conciliere a vieții profesionale 
cu cea familială și privată în contextul 
Alianței europene pentru familie. 

Or. el


