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6.6.2017 A8-0197/1 

Amendamentul  1 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât responsabilitatea 

individuală din ce în ce mai mare pentru 

deciziile de economisire care implică 

diferite riscuri presupune, de asemenea, ca 

persoanele să fie clar informate cu privire 

la opțiunile disponibile și la riscurile 

asociate; întrucât, atât femeile, cât și 

bărbații, dar, în mod special, femeile 

trebuie susținute pentru a-și îmbunătăți a 

nivelului de cunoștințe financiare, pentru a 

fi în măsură să ia decizii în cunoștință de 

cauză într-un domeniu din ce în ce mai 

complex; 

H. întrucât responsabilitatea 

individuală din ce în ce mai mare pentru 

deciziile de economisire care implică 

diferite riscuri presupune, de asemenea, ca 

persoanele să fie clar informate cu privire 

la opțiunile disponibile și la riscurile 

asociate; întrucât criza a demonstrat că 

fondurile de pensii private depind de 

evoluția piețelor financiare, ceea ce, în 

multe cazuri, pune în pericol pensiile 

persoanelor vârstnice, uneori insuficient 

informate cu privire la implicațiile 

contractării respectivelor fonduri; 

întrucât, atât femeile, cât și bărbații, dar, în 

mod special, femeile trebuie susținute 

pentru a-și îmbunătăți, în mod gratuit, 

nivelul de cunoștințe financiare, pentru a fi 

în măsură să ia decizii în cunoștință de 

cauză într-un domeniu din ce în ce mai 

complex; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Amendamentul  2 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât sindicatele și negocierile 

colective pot avea un rol esențial în 

asigurarea protecției drepturilor 

persoanelor în vârstă; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Amendamentul  3 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ta (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ta. întrucât reformele recente ale 

sistemelor de pensii din statele membre au 

mărit vârsta de pensionare, au redus 

nivelurile de indexare pentru actualizarea 

pensiilor, au impus condiții de afiliere mai 

stricte, crescând, de exemplu, durata și 

continuitatea perioadelor de cotizare 

necesare pentru a avea dreptul la 

prestații, au promovat rolul sistemelor de 

pensii private și au contribuit la creșterea 

decalajului de pensii dintre bărbați și 

femei; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Amendamentul  4 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AFa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  AFa. întrucât investiții mai mari în 

sectorul asistenței medicale publice 

universale, o rețea publică de servicii 

sociale și infrastructuri care să permită o 

bună îngrijire a persoanelor aflate în 

întreținere ar contribui la asigurarea 

dreptului cetățenilor la o bătrânețe 

demnă; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Amendamentul  5 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. subliniază că ratele ridicate de 

șomaj, alături de impactul crizei 

financiare și al celei economice, au 

condamnat multe familii la a depinde de 

un singur venit, în multe cazuri acesta 

constând în pensia persoanelor vârstnice; 

este convins că o societate care respectă 

demnitatea umană trebuie să se bazeze 

neapărat pe principiul solidarității între 

generații; definește echitatea între 

generații ca distribuția egală între 

generații a beneficiilor și a obligațiilor; 

consideră că o colaborare funcțională 

între generații se bazează pe solidaritate și 

trebuie să se caracterizeze prin respect 

reciproc, responsabilitate și devotament, 

fără a prejudicia responsabilitatea finală 

și principală care trebuie să le revină 

statelor membre; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Amendamentul  6 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. recunoaște, de asemenea, în 

această privință, că factorii esențiali în 

prevenirea și atenuarea decalajului de 

pensii dintre bărbați și femei constau în 

accesul femeilor pe piața forței de muncă, 

cu locuri de muncă de calitate, sprijinirea 

evoluției în carieră, un echilibru 

îmbunătățit între viața profesională și cea 

privată, atât pentru bărbați, cât și pentru 

femei, precum și abordarea segregării de 

gen în sectorul educației și al ocupării 

forței de muncă;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Amendamentul  7 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4b. atrage atenția asupra rolului 

important jucat de partenerii sociali în 

dezbaterea chestiunilor legate de salariul 

minim, respectându-se astfel principiul 

subsidiarității; subliniază rolul important 

al sindicatelor și al acordurilor colective 

în asigurarea accesului persoanelor 

vârstnice la pensii de stat în conformitate 

cu principiile solidarității dintre generații 

și egalității între femei și bărbați; 

semnalează că este important să se țină 

seama în mod corespunzător de partenerii 

sociali atunci când se adoptă decizii 

politice care modifică aspecte juridice 

semnificative ale condițiilor de 

eligibilitate pentru dreptul la pensie; 

invită UE și statele membre ca, în 

cooperare cu partenerii sociali și cu 

organizațiile pentru egalitatea de gen, să 

creeze și să aplice politici în vederea 

eliminării disparităților de gen în materie 

de remunerare; recomandă statelor 

membre să ia în considerare realizarea în 

mod regulat a unor analize comparative 

ale salariilor, ca o completare a acestor 

eforturi; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Amendamentul  8 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4c. invită statele membre să pună în 

aplicare măsuri respectuoase și de 

prevenire a sărăciei pentru lucrătorii a 

căror sănătate nu le permite să lucreze 

până la vârsta legală de pensionare; 

susține menținerea pensionării anticipate 

pentru lucrătorii care se expun unor 

condiții de muncă dificile sau riscante; 

consideră că un nivel mai ridicat al 

ocupării forței de muncă, prin crearea 

unor locuri de muncă de calitate, ar putea 

contribui la reducerea considerabilă a 

creșterii pe viitor a numărului de 

persoane care nu pot lucra până la vârsta 

legală de pensionare și, prin urmare, la 

atenuarea sarcinii financiare a 

îmbătrânirii; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Amendamentul  9 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4d. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la impactul recomandărilor de 

austeritate specifice fiecărei țări asupra 

sistemelor de pensii și asupra 

sustenabilității acestora, precum și asupra 

accesului la pensii bazate pe contribuții 

într-un număr din ce în ce mai mare de 

state membre, precum și cu privire la 

efectele negative ale recomandărilor 

specifice fiecărei țări asupra nivelurilor 

veniturilor și asupra transferurilor sociale 

necesare pentru eradicarea sărăciei și a 

excluziunii sociale; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Amendamentul  10 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să realizeze o 

analiză amănunțită a impactului pe care îl 

au recomandările specifice fiecărei țări și 

recomandările din Cartea albă din 2012 cu 

privire la pensii asupra categoriilor de 

populație cele mai vulnerabile, în special 

asupra femeilor, în vederea combaterii 

cauzelor decalajului de pensii dintre bărbați 

și femei, precum și să stabilească un 

indicator oficial cu privire la decalajul de 

pensii dintre bărbați și femei și să realizeze 

o monitorizare sistematică; cere o evaluare 

adecvată și o monitorizare a impactului 

asupra genului pe care îl au recomandările 

sau măsurile adoptate până în prezent; 

invită Comisia să sprijine elaborarea de 

statistici dezagregate în funcție de gen și 

cercetări pentru a consolida monitorizarea 

și evaluarea efectelor pe care le au 

reformele în materie de pensii asupra 

prosperității și bunăstării femeilor; 

7. invită Comisia să realizeze o 

analiză amănunțită a impactului pe care îl 

au recomandările specifice fiecărei țări și 

recomandările din Cartea albă din 2012 cu 

privire la pensii asupra categoriilor de 

populație cele mai vulnerabile, în special 

asupra femeilor, în vederea combaterii 

cauzelor decalajului de pensii dintre bărbați 

și femei, precum și să stabilească un 

indicator oficial cu privire la decalajul de 

pensii dintre bărbați și femei și să realizeze 

o monitorizare sistematică; cere o evaluare 

adecvată și o monitorizare a impactului 

asupra genului pe care îl au recomandările 

sau măsurile adoptate până în prezent; 

invită Comisia să includă un indicator 

pentru decalajul de pensii dintre bărbați și 

femei printre indicatorii din tabloul de 

bord și să susțină elaborarea de statistici 

dezagregate în funcție de gen și cercetarea 

pentru a consolida monitorizarea și 

evaluarea efectelor reformelor în materie 

de pensii asupra prosperității și bunăstării 

femeilor; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Amendamentul  11 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13a. invită statele membre și Comisia să 

asigure aplicarea principiului 

nediscriminării și egalității pe piața forței 

de muncă și în ceea ce privește accesul la 

locuri de muncă și, în special, să adopte 

măsuri de protecție socială pentru a 

asigura că remunerarea și prestațiile 

sociale acordate femeilor, inclusiv 

pensiile, respectă principiul egalității de 

remunerare între lucrătorii de sex 

masculin și cei de sex feminin, pentru 

muncă egală sau pentru o muncă de 

aceeași valoare; solicită statelor membre 

să stabilească măsuri adecvate în vederea 

reducerii încălcărilor principiului 

remunerației egale a femeilor și bărbaților 

pentru muncă egală și pentru o muncă de 

valoare egală; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Amendamentul  12 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Report A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. invită statele membre să pună în 

aplicare recomandările Comisiei privind 

transparența salariilor, descrierile și 

clasificarea locurilor de muncă neutre din 

punctul de vedere al genului, inversarea 

sarcinii probei când vine vorba de 

contestarea discriminării de gen la locul 

de muncă; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Amendamentul  13 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. consideră că creșterea salariilor în 

sectoarele slab plătite în care femeile sunt 

majoritare ar trebui să constituie un 

instrument recomandat pentru atingerea 

acestui obiectiv; invită statele membre să 

adopte măsuri pentru a le garanta 

lucrătorilor cu contract de muncă atipic 

un regim de pensii comparabil cu cel al 

celorlalți lucrători; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Amendamentul  14 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. reamintește solicitarea adresată 

Comisiei de a prezenta o propunere de 

Directivă privind concediul de îngrijire 

care să le asigure îngrijitorilor o 

remunerare și protecție socială adecvate, 

precum și de a elabora bune practici în 

materie de proiectare a unor sisteme de 

contribuții la pensie în toate statele 

membre, în vederea modernizării și 

extinderii acestui instrument în întreaga 

UE, stimulând astfel reducerea 

decalajului de pensii dintre bărbați și 

femei; 

Or. en 



 

AM\1127458RO.docx  PE605.501v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

6.6.2017 A8-0197/15 

Amendamentul  15 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. invită statele membre să asigure 

înființarea de servicii publice de înaltă 

calitate accesibile ca preț, adecvate și 

suficiente; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Amendamentul  16 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30a. avertizează cu privire la riscurile 

la adresa egalității de gen reprezentate de 

trecerea de la pensiile de securitate 

socială la pensii finanțate personal, 

deoarece pensiile personale au la bază 

contribuții individuale și nu compensează 

timpul petrecut având grijă de copii și de 

alte persoane aflate în întreținere sau 

perioadele de șomaj, de concediu medical 

sau de dizabilități; subliniază că reformele 

sistemelor de pensii care asociază 

beneficiile sociale cu creșterea și cu 

situația piețelor muncii și a piețelor 

financiare se concentrează numai asupra 

aspectelor macroeconomice, neglijând 

scopul social al pensiilor; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Amendamentul  17 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  33a. insistă asupra faptului că 

diferențele dintre speranța medie de viață 

pentru bărbați și speranța medie de viață 

pentru femei pot conduce, de asemenea, 

în mod direct sau indirect, la situații 

defavorabile din punctul de vedere al 

prestațiilor, în special în cazul pensiilor; 

ia act de tendința generală de a solicita o 

creștere progresivă a vârstei de 

pensionare în statele membre, care nu 

mai permite realizarea schimbului de 

generații sau atingerea unui echilibru 

între viața privată și cea profesională, cu 

atât mai mult cu cât locurile de muncă 

slab remunerate sunt cel mai adesea 

ocupate de femei;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Amendamentul  18 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii 

dintre bărbați și femei 

2016/2061(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  34a. subliniază că utilizarea factorului 

de sustenabilitate - care asociază evoluția 

pensiilor cu speranța de viață și 

îmbătrânirea populației -, care poate 

cauza o creștere a presiunii financiare 

asupra sistemelor publice de securitate 

socială, ar putea fi depășită, printre altele, 

printr-o politică economică care 

promovează dezvoltarea și ocuparea forței 

de muncă, prin intermediul unor noi 

investiții publice și a unei mai bune 

redistribuiri a venitului; 

Or. en 

 

 


