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Amendamentul 1
Maria Petre

Proiect de aviz
Alineatul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină obiectivul reluat de noile 
programe de a îndepărta barierele din calea 
ocupării forței de muncă, în special a 
femeilor, a tinerilor, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor în vârstă și a 
lucrătorilor cu nivel scăzut de calificare, 
dar constată că nu a fost nici pe departe 
atins obiectivul privind creșterea ratei de 
ocupare a femeilor;

1. sprijină obiectivul reluat de noile 
programe de a îndepărta barierele din calea 
ocupării forței de muncă, în special a 
femeilor, mai ales a celor din mediul 
rural, a tinerilor, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor în vârstă și a 
lucrătorilor cu nivel scăzut de calificare, 
dar constată că nu a fost nici pe departe 
atins obiectivul privind creșterea ratei de 
ocupare a femeilor;

Or. ro

Amendamentul 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că reglementările 
referitoare la fondurile structurale 
stipulează că statele membre și Comisia 
garantează promovarea egalității dintre 
bărbați și femei și integrarea perspectivei 
de gen pe parcursul diferitelor stadii de 
implementare a fondurilor; 

Or. es

Amendamentul 3
Maria Petre

Proiect de aviz
Alineatul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită elaborarea unor programe 
operaționale privind integrarea dimensiunii 
egalității de gen, combaterea discriminării 
și promovarea egalității de tratament și 
șanse pentru femei și bărbați la locul de 
muncă și în societate cu scopul de a 
sensibiliza opinia publică cu privire la 
aceste probleme;

2. solicită elaborarea unor programe 
operaționale privind integrarea dimensiunii 
egalității de gen, combaterea discriminării 
și promovarea egalității de tratament și 
șanse pentru femei și bărbați la locul de 
muncă și în societate cu scopul de a 
sensibiliza opinia publică cu privire la 
aceste probleme dar și de a facilita 
atingerea acestor obiective;

Or. ro

Amendamentul 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Alineatul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită elaborarea unor programe 
operaționale privind integrarea dimensiunii 
egalității de gen, combaterea discriminării 
și promovarea egalității de tratament și 
șanse pentru femei și bărbați la locul de 
muncă și în societate cu scopul de a 
sensibiliza opinia publică cu privire la 
aceste probleme;

2. solicită elaborarea unor programe 
operaționale privind integrarea dimensiunii
de gen, combaterea discriminării și 
promovarea egalității de tratament și șanse 
pentru femei și bărbați la locul de muncă și 
în societate,  programele operaționale 
trebuie să prevadă, de asemenea, 
campanii de conștientizare a publicului 
general, de schimburi de experiență, de 
dialog cu cetățenii, precum și inițiative de 
parteneriat public-privat;

Or. es

Amendamentul 5
Zita Pleštinská

Proiect de aviz
Alineatul 2

Adlib Express Watermark



AM\746710RO.doc 5/10 PE414.197v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită elaborarea unor programe 
operaționale privind integrarea dimensiunii 
egalității de gen, combaterea discriminării 
și promovarea egalității de tratament și 
șanse pentru femei și bărbați la locul de 
muncă și în societate cu scopul de a 
sensibiliza opinia publică cu privire la 
aceste probleme;

2. solicită elaborarea unor programe 
operaționale care să respecte obiectivele 
integrării dimensiunii de gen, a combaterii
discriminării și promovării egalității de 
tratament și șanse pentru femei și bărbați la 
locul de muncă și în societate cu scopul de 
a sensibiliza opinia publică cu privire la 
aceste probleme;

Or. en

Amendamentul 6
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sprijină măsurile promovate de 
Fondul Social European și de programul 
PROGRESS pentru 2007-2013, destinat 
îmbunătățirii situației femeilor pe piața 
muncii și eliminării discriminării;

Or. es

Amendamentul 7
Maria Petre

Proiect de aviz
Alineatul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
provocării demografice, aceste programe ar 
trebui să vizeze, de asemenea, concilierea 
vieții de familie cu viața profesională;

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
scăderii demografice într-o Uniune care s-
a lărgit, aceste programe ar trebui să 
vizeze, de asemenea, concilierea vieții de 
familie cu viața profesională;
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Or. ro

Amendamentul 8
Christa Prets

Proiect de aviz
Alineatul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
provocării demografice, aceste programe ar 
trebui să vizeze, de asemenea, concilierea 
vieții de familie cu viața profesională;

3. subliniază faptul că, pentru a garanta 
condițiile necesare pentru o participare 
echilibrată a bărbaților și femeilor în 
sfera publică și în sfera privată și, în 
același timp, pentru a face față provocării 
demografice, aceste programe ar trebui să 
vizeze, de asemenea, concilierea vieții de 
familie cu viața profesională, inclusiv 
acțiuni de promovare a facilităților de 
îngrijire a copiilor și de îmbunătățire a 
infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Alineatul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
provocării demografice, aceste programe ar 
trebui să vizeze, de asemenea, concilierea 
vieții de familie cu viața profesională;

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
provocării demografice, aceste programe ar 
trebui să vizeze, de asemenea, concilierea 
vieții de familie cu viața profesională; 
atrage atenția în acest sens asupra 
necesității îmbunătățirii disponibilității și 
accesibilității serviciilor de îngrijire a 
copiilor și ale serviciilor de îngrijire 
pentru persoane dependente, în 
conformitate cu obiectivele de la 
Barcelona; 
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Or. es

Amendamentul 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Alineatul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
provocării demografice, aceste programe ar 
trebui să vizeze, de asemenea, concilierea 
vieții de familie cu viața profesională;

3. subliniază faptul că, pentru a face față 
provocării demografice, aceste programe ar 
trebui să vizeze, de asemenea, concilierea 
vieții de familie cu viața profesională și 
îngrijirea celor în vârstă, a persoanelor cu 
boli cronice și a celor cu dizabilități;

Or. fr

Amendamentul 11
Zita Pleštinská

Proiect de aviz
Alineatul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină „principiul parteneriatului” pus 
în aplicare de Comisie în toate etapele
politicii de coeziune și invită Comisia să 
includă organizațiile locale și naționale de 
femei în toate etapele proceselor de 
negociere și punere în aplicare;

4. sprijină „principiul parteneriatului” pus 
în aplicare de Comisie în politica de 
coeziune și invită Comisia să includă 
organizațiile locale și naționale de femei în 
negocierea și implementarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Alineatul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să informeze pe 
deplin autoritățile locale, organizațiile 
neguvernamentale și organizațiile de femei 
asupra posibilităților de finanțare din 
cadrul noii perioade de programare 2007-
2013;

5. invită statele membre să informeze pe 
deplin cetățenii, autoritățile locale, 
organizațiile neguvernamentale și 
organizațiile de femei asupra posibilităților 
de finanțare  pentru toate proiectele din 
cadrul noii perioade de programare 2007-
2013;

Or. fr

Amendamentul 13
Christa Prets

Proiect de aviz
Alineatul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să se asigure că 
organizațiile neguvernamentale nu sunt 
împiedicate să solicite finanțare pentru 
proiectele lor din cauza obstacolelor 
administrative excesive, în special pentru 
cele care vizează acordarea de asistență 
femeilor defavorizate din punct de vedere 
economic și femeilor care sunt victime ale 
violenței sau torturii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Alineatul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să se asigure că 
organizațiile neguvernamentale nu sunt 
împiedicate să solicite finanțare pentru 

6. invită statele membre să se asigure că 
organizațiile neguvernamentale nu sunt 
împiedicate să solicite finanțare pentru 

Adlib Express Watermark



AM\746710RO.doc 9/10 PE414.197v01-00

RO

proiectele lor din cauza obstacolelor 
administrative excesive, în special pentru 
cele care vizează acordarea de asistență 
femeilor defavorizate din punct de vedere 
economic și femeilor care sunt victime ale 
violenței sau torturii;

proiectele lor din cauza obstacolelor 
administrative excesive, în special pentru 
cele care vizează acordarea de asistență 
femeilor defavorizate din punct de vedere 
economic, femeilor imigrante, celor din 
minoritățile etnice, femeilor cu 
dizabilități, femeilor care îngrijesc 
dependenți și femeilor care sunt victime 
ale violenței sau torturii;

Or. es

Amendamentul 15
Maria Petre

Proiect de aviz
Alineatul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să evite întârzierile 
excesive în rambursarea costurilor 
proiectelor finalizate, constatând că 
situațiile de insolvabilitate cauzate de astfel 
de practici împiedică deseori beneficiarii 
de fonduri, îndeosebi autoritățile locale și 
organizațiile fără scop lucrativ, să 
desfășoare alte activități.

7. invită statele membre să evite întârzierile 
excesive în rambursarea costurilor 
proiectelor finalizate, constatând că 
situațiile de insolvabilitate cauzate de astfel 
de practici împiedică deseori beneficiarii 
de fonduri, îndeosebi autoritățile locale și 
organizațiile fără scop lucrativ, să 
desfășoare alte activități, specifice 
domeniului lor.

Or. ro

Amendamentul 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre ca, în 
contextul planificării și implementării 
proiectelor strategice, să țină seama de 
nevoile femeilor, familiilor, mai ales ale 
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familiilor mono-parentale și ale familiilor 
mari, ale persoanelor cu dizabilități și ale 
grupurilor vulnerabile care locuiesc în 
zone dezavantajate geografic și social.

Or. fr

Amendamentul 17
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să țină seama 
de impactul femeilor și al dimensiunii de 
gen în cadrul proiectelor care implică 
fonduri structurale. 

Or. de
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