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Amendamentul 3 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 

muncă 
2014/2160(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 27 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. atrage atenția asupra necesității de a 

consolida mecanismele publice de 
inspecție a muncii, de a adopta metode de 

măsurare a valorii muncii și de a identifica, 
de exemplu, categorii profesionale cu un 
nivel scăzut de remunerare și în care 

angajații sunt predominant femei și care 
implică astfel o formă de discriminare 
salarială indirectă;  

27. atrage atenția asupra necesității de a 

consolida mecanismele publice de 
inspecție a muncii, de a adopta metode de 

măsurare a valorii muncii și de a identifica, 
de exemplu, categorii profesionale cu un 
nivel scăzut de remunerare și în care 

angajații sunt predominant femei și care 
implică astfel o formă de discriminare 
salarială indirectă; atrage atenția asupra 
necesității aplicării unor sancțiuni dure și 
eficace pentru a descuraja angajatorii să 
încalce legea; 

Or. en 
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30.9.2015 A8-0213/4 

Amendamentul 4 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 
Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Kostas Chrysogonos 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 
muncă 

2014/2160(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 29 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. atrage atenția că una dintre noutățile 

introduse de directiva reformată este 
referința la concilierea între viața 
profesională, viața privată și viața de 

familie; invită Comisia să elaboreze măsuri 
specifice, după consultarea statelor 
membre și a partenerilor sociali 
(sindicatele și angajatorii), pentru a asigura 
drepturi mai solide în acest domeniu pentru 

bărbați și pentru femei; insistă asupra 
faptului că dezvoltarea structurilor publice 
de îngrijire a copiilor, în conformitate cu 

obiectivele de la Barcelona, este deosebit 
de necesară în acest scop; 

29. atrage atenția că una dintre noutățile 

introduse de directiva reformată este 
referința la concilierea între viața 
profesională, viața privată și viața de 

familie; atrage atenția asupra practicii tot 
mai frecvente a programului de lucru 
flexibil, îndeosebi pentru încurajarea 
adaptabilității și a rezervelor de ore 
lucrate, a lucrului la sfârșit de 
săptămână, precum și a altor modalități 
care conduc la un număr exagerat de 
mare de ore lucrate, mereu neregulate și 
imprevizibile, îngreunând și chiar 
împiedicând astfel concilierea vieții 
profesionale cu viața personală; invită 
Comisia să elaboreze măsuri specifice, 
după consultarea statelor membre și a 

partenerilor sociali (sindicatele și 
angajatorii), pentru a asigura drepturi mai 

solide în acest domeniu pentru bărbați și 
pentru femei; insistă asupra faptului că 
dezvoltarea structurilor publice de îngrijire 

a copiilor, în conformitate cu obiectivele de 
la Barcelona, este deosebit de necesară în 

acest scop, permițând asigurarea reală a 
echilibrului între viața profesională și cea 
personală;  
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