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Amendamentul 1
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu 
și pe perioada de activitate și întrucât 
există un dezavantaj semnificativ în suma 
primită la pensie, datorită, pe de o parte, 
întreruperilor și a angajării cu fracțiune 
de normă, iar pe de alta, diferențelor de 
salarizare dintre femei și bărbați;

A. întrucât calculările pensiilor se bazează 
pe  salariile asigurate și pe perioada de 
activitate și întrucât, pe de o parte 
întreruperile în carieră și angajarea  cu 
fracțiune de normă, iar pe de alta, 
diferențele de salarizare dintre femei și 
bărbați  au un impact negativ asupra 
nivelului pensiilor pentru vechime în 
muncă,

Or. fr

Amendamentul 2
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu și 
pe perioada de activitate și întrucât există 
un dezavantaj semnificativ în suma primită 
la pensie, datorită, pe de o parte, 
întreruperilor și a angajării cu fracțiune de 
normă, iar pe de alta, diferențelor de 
salarizare dintre femei și bărbați;

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu și 
pe perioada de activitate și întrucât există 
un dezavantaj semnificativ în suma primită 
la pensie, datorită, pe de o parte, 
întreruperilor și a angajării cu fracțiune de 
normă, iar pe de alta, diferențelor de 
salarizare dintre femei și bărbați afectând 
negativ drepturile și economiile făcute 
pentru ași asigura bătrânețile;

Or. en
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Amendamentul 3
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu și 
pe perioada de activitate și întrucât există 
un dezavantaj semnificativ în suma primită 
la pensie, datorită, pe de o parte, 
întreruperilor și a angajării cu fracțiune de 
normă, iar pe de alta, diferențelor de 
salarizare dintre femei și bărbați;

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu și 
pe perioada de activitate și întrucât există 
un dezavantaj semnificativ pentru femei în 
suma primită la pensie, datorită, pe de o 
parte, întreruperilor și a angajării cu 
fracțiune de normă, iar pe de alta, 
diferențelor de salarizare dintre femei și 
bărbați;

Or. de

Amendamentul 4
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu și 
pe perioada de activitate și întrucât există 
un dezavantaj semnificativ în suma primită 
la pensie, datorită, pe de o parte, 
întreruperilor și a angajării cu fracțiune de 
normă, iar pe de alta, diferențelor de 
salarizare dintre femei și bărbați;

A. întrucât calculele actuariale din cadrul 
sistemului de pensii se bazează pe salariu și 
pe perioada de activitate și întrucât există 
un dezavantaj semnificativ în suma primită 
la pensie, datorită, pe de o parte, 
întreruperilor deseori involuntare și a 
angajării cu fracțiune de normă, iar pe de 
alta, diferențelor de salarizare dintre femei 
și bărbați;  întrucât acest fapt are 
repercusiuni asupra economiilor de-o 
viață, a protecției asigurărilor sociale și a 
pensiilor, ceea ce determină o creștere a 
riscurilor de sărăcie, mai ales după ieșirea 
la pensie;

Or. en
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Amendamentul 5
Anna Záborská

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât responsabilitatea cu privire la 
pensii aparține statelor membre iar acest 
lucru trebuie respectat;

Or. fr

Amendamentul 6
Anna Záborská

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât persoanele care își dedică 
timpul și priceperea pentru creșterea 
copiilor sau pentru îngrijirea celor în 
vârstă ar trebui să primească 
recunoaștere socială și întrucât acest 
lucru s-ar putea face dacă acestor 
persoane li se acordă drepturi individuale, 
îndeosebi în ceea ce privește pensia;

Or. fr

Amendamentul 7
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Considerentul -1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. întrucât egalitatea dintre bărbați și 
femei este o valoare, un obiectiv și un 
drept fundamental în Uniune, iar 
instituțiile UE au datoria de a include 
egalitatea de gen în toate acțiunile lor;
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Or. en

Amendamentul 8
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

A b. întrucât femeile sunt discriminate 
direct și indirect în cadrul diferitelor 
aspecte legate de pensie în Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 9
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

A a. întrucât proiecțiile care se fac în 
legătură cu impactul reformelor pensiilor 
au de obicei la bază profilul unui bărbat, 
angajat cu normă întreagă și cu un câștig 
mediu; tabelele de echivalențe actuariale 
care au la bază criteriul genului au un 
impact negativ asupra calculului pensiilor 
femeilor și oferă o rată de înlocuire mai 
scăzută pentru femei;

Or. en

Amendamentul 10
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul B 
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile își întrerup mult mai 
des cariera pentru a avea grijă de copii, de 
membrii ai familiei bolnavi sau în vârstă și, 
datorită obligațiilor lor de familie, au 
tendința de a se angaja mult mai des decât 
bărbații cu fracțiune de normă sau pe 
locuri de muncă precare;

B. întrucât femeile își întrerup mult mai 
des cariera pentru a avea grijă de copii, de 
membrii ai familiei bolnavi sau în vârstă și 
au tendința de a-și întrerupe cariera sau de 
a  lucra cu fracțiune de normă mai 
frecvent decât bărbații pentru a se putea 
dedica obligațiilor de familie;

Or. fr

Amendamentul 11
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile își întrerup mult mai 
des cariera pentru a avea grijă de copii, de 
membrii ai familiei bolnavi sau în vârstă și, 
datorită obligațiilor lor de familie, au 
tendința de a se angaja mult mai des decât 
bărbații cu fracțiune de normă sau pe locuri 
de muncă precare;

B. întrucât femeile își întrerup mult mai 
des decât bărbații cariera pentru a avea 
grijă de copii, de membrii ai familiei 
bolnavi sau în vârstă și, datorită obligațiilor 
lor de familie, au tendința de a se angaja 
mult mai des decât bărbații cu fracțiune de 
normă sau pe locuri de muncă precare;

Or. de

Amendamentul 12
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile își întrerup mult mai 
des cariera pentru a avea grijă de copii, de 
membrii ai familiei bolnavi sau în vârstă și, 
datorită obligațiilor lor de familie, au 
tendința de a se angaja mult mai des decât 
bărbații cu fracțiune de normă sau pe locuri 
de muncă precare;

B. întrucât femeile își întrerup mult mai 
des cariera pentru a avea grijă de copii,  de 
persoanele dependente, de membrii ai 
familiei bolnavi sau în vârstă și, datorită 
obligațiilor lor de familie, au tendința de a 
se angaja mult mai des decât bărbații cu 
fracțiune de normă sau pe locuri de muncă 
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precare;

Or. en

Amendamentul 13
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

B a. întrucât femeile lucrează și au 
tendința de a economisi, făcând adesea 
acest lucru pentru creșterea copiilor sau 
binele familiei și economisesc, așadar, 
mai puțin pentru viitoarele lor scheme de 
pensii, mai ales când e vorba de pensii 
private;

Or. en

Amendamentul 14
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul C 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât sărăcirea afectează mult mai 
frecvent persoanele la pensie decât 
lucrătorii și mult mai adesea femeile decât 
bărbații, și întrucât femeile în vârstă 
constituie grupul cel mai vulnerabil la 
sărăcie;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 15
Philippe Juvin, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Considerentul C 
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Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât sărăcirea afectează mult mai 
frecvent persoanele la pensie decât 
lucrătorii și mult mai adesea femeile decât 
bărbații, și întrucât femeile în vârstă 
constituie grupul cel mai vulnerabil la 
sărăcie;

C. întrucât persoanele aflate la pensie se 
confruntă cu riscul sărăcirii și întrucât 
femeile în vârstă constituie  grupurile cel 
mai vulnerabile  la sărăcie;

Or. fr

Amendamentul 16
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul C 

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât sărăcirea afectează mult mai 
frecvent persoanele la pensie decât 
lucrătorii și mult mai adesea femeile decât 
bărbații, și întrucât femeile în vârstă 
constituie grupul cel mai vulnerabil la 
sărăcie;

C. întrucât sărăcirea afectează mult mai 
frecvent persoanele la pensie decât 
lucrătorii și mult mai adesea femeile decât 
bărbații, și întrucât femeile în vârstă 
constituie grupul cel mai vulnerabil la 
sărăcie, întrucât în 2007 rata riscului de 
sărăcie rea mai mare în cazul femeilor 
(17%) decât al bărbaților (15%), 
diferențele fiind sensibil mai mari în cazul 
persoanelor în vârstă (22% pentru femei 
comparativ cu 17% pentru bărbați) și 
pentru cei din familiile monoparentale 
(34%);

Or. en

Amendamentul 17
Anna Záborská

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât cei care îngrijesc persoanele 
acasă sunt discriminați deoarece acești 
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ani nu sunt cuprinși în anii de muncă 
luați în considerare la acordarea pensiilor 
și a altor drepturi;

Or. fr

Amendamentul 18
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât femeile în vârstă se află într-
o poziție extrem de precară atunci când 
dreptul lor la un venit provenit din pensie 
provine din statutul marital (pensie de 
soție sau de urmaș) și atunci când nu au 
propriile drepturi adecvate de pensie 
datorită întreruperilor din carieră;

Or. en

Amendamentul 19
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul D 

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât egalitatea dintre pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor, inclusiv în 
ceea ce privește vârsta de pensionare, a 
fost fixat ca obiectiv și întrucât există 
diferențe între pensiile bărbaților și cele 
ale femeilor, ca o continuare și consecință 
a diferențelor de salarizare dintre aceștia, 
diferențe care se ridică încă la 17%;

D. întrucât egalitatea dintre pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor  pleacă de la 
premisa că vârsta de pensionare este 
aceeași pentru bărbați și femei;

Or. fr
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Amendamentul 20
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Considerentul D 

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât egalitatea dinte pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor, inclusiv în 
ceea ce privește vârsta de pensionare, a fost 
fixat ca obiectiv și întrucât există diferențe 
între pensiile bărbaților și cele ale femeilor, 
ca o continuare și consecință a diferențelor 
de salarizare dintre aceștia, diferențe care 
se ridică încă la 17%;

D. întrucât egalitatea dinte pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor, inclusiv în 
ceea ce privește vârsta de pensionare, a fost 
fixat ca obiectiv și întrucât există diferențe 
între pensiile bărbaților și cele ale femeilor, 
ca o continuare și consecință a diferențelor 
de salarizare dintre aceștia, diferențe care 
se ridică încă la 17%, ceea ce determină 
inegalități pe piața muncii și risc de 
sărăcie la bătrânețe;

Or. en

Amendamentul 21
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul D 

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât egalitatea dinte pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor, inclusiv în 
ceea ce privește vârsta de pensionare, a fost 
fixat ca obiectiv și întrucât există diferențe 
între pensiile bărbaților și cele ale femeilor, 
ca o continuare și consecință a diferențelor 
de salarizare dintre aceștia, diferențe care 
se ridică încă la 17%;

D. întrucât egalitatea dinte pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor, inclusiv în 
ceea ce privește vârsta de pensionare, a fost 
fixat ca obiectiv și întrucât există diferențe 
între pensiile bărbaților și cele ale femeilor, 
ca o continuare și consecință a diferențelor 
de salarizare dintre aceștia, diferențe care 
se ridică în prezent  la o medie 18% în UE 
și până la 30.3% în unele state membre;

Or. en

Amendamentul 22
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât schemele de pensii au la bază 
modelele tradiționale de compoziție a 
familiei, ceea ce le face pe femei 
dependente de venitul/pensia 
soților/partenerilor lor;

Or. en

Amendamentul 23
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Considerentul E 

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât vârsta legală de pensionare a 
crescut în majoritatea sistemelor 
europene și întrucât femeile au o speranță
de viață mai mare decât bărbații;

E. întrucât, majoritatea sistemelor 
europene au mărit vârsta legală de 
pensionare sau se pregătesc să o facă, 
bazându-se, printre altele pe criteriul 
speranței de viață;

Or. fr

Amendamentul 24
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Fa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Fa. întrucât majoritatea statelor membre 
propun utilizarea din ce în ce mai mare a 
sistemelor de pensii private pentru a se 
asigura o rată de înlocuire adecvată, 
atunci trebuie rezolvată gama largă de 
dezavantaje pe care le au de înfruntat 
femeile pentru a avea acces la astfel de 
sisteme: diferențele de salarizare între 
femei și bărbați, întreruperile de carieră 
neplătite sau segregarea ocupațională ca 
rezultat al accesului mai limitat al 
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femeilor la sistemele de pensii 
ocupaționale de bună calitate;

Or. en

Amendamentul 25
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul Fb (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Fb. întrucât femeile adesea sunt angajate 
pe locuri de muncă mai slab remunerate, 
economiile pentru sistemele de pensii 
fiind astfel, mult mai dificile; 

Or. en

Amendamentul 26
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile nu muncesc sau 
au contracte cu fracțiune de normă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 27
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
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trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile nu muncesc sau 
au contracte cu fracțiune de normă;

trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile îngrijesc copiii de 
vârstă preșcolară  sau au contracte cu 
fracțiune de normă;

Or. pl

Amendamentul 28
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile nu muncesc sau au 
contracte cu fracțiune de normă;

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile, care să asigure tratamentul 
egal, și să ia în considerație și perioadele 
când femeile nu muncesc sau au contracte 
cu fracțiune de normă sau sunt în 
concediu de maternitate;

Or. en

Amendamentul 29
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile nu muncesc sau au 
contracte cu fracțiune de normă;

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate,  
sustenabile și corecte și  să ia în 
considerație și perioadele când persoanele
nu muncesc sau au contracte cu fracțiune 
de normă;

Or. en
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Amendamentul 30
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile nu muncesc sau 
au contracte cu fracțiune de normă;

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și că discuțiile privind 
creșterea vârstei de pensionare ar trebui 
să includă și măsuri care să conducă 
practic la creșterea oportunităților 
profesionale pe piața muncii pentru 
bărbații și femeile în vârstă;

Or. cs

Amendamentul 31
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și 
perioadele când femeile nu muncesc sau 
au contracte cu fracțiune de normă;

1. este de opinie că sistemele de pensii ar 
trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile; invită statele membre să se 
asigure că sistemele de pensii țin seama 
de situația femeilor și a bărbaților care își 
întrerup carierele datorită obligațiilor de 
îngrijire, și să evite crearea unor noi 
capcane ale dependenței;

Or. en

Amendamentul 32
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că orice propunere privind 
sistemele de penii adecvate, sustenabile și 
sigure din Europa trebuie să aibă ca 
obiectiv eliminarea inegalităților dintre 
femei și bărbați în Uniunea Europeană;
se interzice discriminarea directă în 
cadrul sistemelor de pensii publice sau 
private, inclusiv în practica de a fixa 
speranța de viață drept element de bază 
pentru plăți și contribuții, adică sistemele 
de pensii private, publice și ocupaționale 
care se bazează pe contribuții definite ar 
trebui să aplice aceleași criterii actuariale 
pentru bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 33
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre să consolideze 
caracterul adecvat al pensiilor prin 
combaterea discriminării de gen pe piața 
muncii, mai ales prin reducerea 
diferențelor de salarizare cu minimum 
10% până în 2020;

Or. en

Amendamentul 34
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită statele membre să promoveze 
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flexibilitate în stabilirea vârstei de 
pensionare, luând în considerare 
dimensiunea de gen, mărind securitatea 
fondurilor de pensii și garantând o pensie 
minimă;

Or. en

Amendamentul 35
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că perioadele petrecute de
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebui 
recunoscute în calcularea sistemelor și 
considerate perioade de activitate la fel ca 
și celelalte tipuri de contracte;

2. consideră că perioadele în care femeile 
și-au întrerupt activitatea pentru a se 
devota creșterii copiilor sau îngrijirii unui 
membru dependent al familiei ar trebui
luată în considerare ca perioade asigurate 
efectiv în vederea acumulării drepturilor 
de pensie și pentru calcularea acesteia;
acești ani dedicați bebelușilor ar trebui să 
constea în de cel puțin 24 de luni pentru 
fiecare  copil;

Or. fr

Amendamentul 36
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebuie 
recunoscute în calcularea sistemelor și 
considerate perioade de activitate la fel ca 
și celelalte tipuri de contracte;

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei și bărbați pentru îngrijirea copiilor 
sau a altor membri ai familiei dependenți ar 
trebuie recunoscute în sistemele de calcul  
ca perioade de activitate  cu normă 
întreagă, la fel ca și celelalte tipuri de 
contracte, inclusiv stagiile sau alte 
contracte atipice;
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Or. en

Amendamentul 37
Philippe Juvin, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebui 
recunoscute în calcularea sistemelor și 
considerate perioade de activitate la fel ca 
și celelalte tipuri de contracte;

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei sau bărbați pentru îngrijirea copiilor 
sau a altor membri dependenți ai familiei  
ar trebui luate în considerație și 
recunoscute  în calcularea drepturilor de 
pensie;

Or. fr

Amendamentul 38
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebui 
recunoscute în calcularea sistemelor și 
considerate perioade de activitate la fel ca 
și celelalte tipuri de contracte;

2. consideră că perioadele petrecute de 
persoane pentru îngrijirea copiilor sau a
altor membri ai familiei dependenți ar 
trebuie recunoscute în sistemele de calcul 
în ceea ce privește dobândirea drepturilor 
de pensie și considerate perioade de 
activitate la fel ca și celelalte tipuri de 
contracte;

Or. en

Amendamentul 39
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebui 
recunoscute în calcularea sistemelor și 
considerate perioade de activitate la fel ca 
și celelalte tipuri de contracte;

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebuie 
recunoscute în sistemele de calcul și 
considerate perioade de activitate;

Or. cs

Amendamentul 40
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor 
membri ai familiei dependenți ar trebuie 
recunoscute în calcularea sistemelor și 
considerate perioade de activitate la fel ca 
și celelalte tipuri de contracte;

2. consideră că perioadele petrecute de 
femei și bărbați pentru îngrijirea copiilor 
sau a altor membri dependenți ai familiei
sau a altor persoane ar trebuie recunoscute 
în calcularea sistemelor și considerate 
perioade de activitate la fel ca și celelalte 
tipuri de contracte;

Or. en

Amendamentul 41
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să acorde atenție 
factorilor structurali care contribuie la 
inegalitățile din sistemele de pensii, 
inclusiv organizarea activităților de 
îngrijire și combinarea vieții de familie șu 
cea profesională, inegalitățile de pe piața 
muncii, diferențe de salarizare dintre 
femei și bărbați și discriminările din 
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cadrul celui de al doilea și al treilea pilon 
de pensii;

Or. fr

Amendamentul 42
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită statele membre să includă în 
calculul pensiilor și timpul investit în 
îngrijirea persoanelor dependente, 
indiferent de vârsta sau gradul lor de 
dependență; 

Or. fr

Amendamentul 43
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. să adopte sistemele de pensii astfel 
încât să răspundă nevoii sociale de 
îngrijire a copiilor și a altor persoane 
dependente;

Or. en

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să  garanteze 
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drepturi adecvate și individuale pentru 
toate persoanele, inclusiv pentru cei care 
și-au întrerupt în mod justificat cariera 
(în majoritate femei) astfel încât să le 
asigure o viață demnă la bătrânețe;

Or. en

Amendamentul 45
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită statele membre să asigure 
egalitatea în acordarea pensiilor, de 
exemplu luând în calcul în cadrul 
sistemelor de pensii perioadele petrecute 
cu îngrijirea copiilor sau a familii, 
îndeosebi ținând seama că aceste sarcini 
sunt încă îndeplinite în cea mai mare 
parte de femei, care își reduc astfel 
pensiile;

Or. en

Amendamentul 46
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că propriul venit al 
femeilor, precum și angajarea lor într-un 
loc de muncă remunerat reprezintă 
elementele esențiale ale autonomiei lor 
economice și a unei egalități mai mari 
între femei și bărbați în întreaga 
societate; invită statele membre ale UE să 
individualizeze drepturile la protecție 
socială, inclusiv drepturile de pensii;
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Or. en

Amendamentul 47
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție specială femeilor 
migrante care adesea nu dobândesc 
drepturi de pensii în țara lor de origine și 
sunt lipsite, așadar, de independență 
economică, mai ales în caz de divorț;

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită statele membre să garanteze 
drepturile de pensii, ceea ce le-ar permite 
mai ales femeilor în vârstă să aibă o viață 
independentă economic după divorț;

Or. en

Amendamentul 49
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de 

3. invită statele membre, în special noile 
state membre ca urmare a lărgirii UE din 
2004, să nu discrimineze femeile fixându-
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viață mai mare în rândul femeilor și 
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei;

le vârsta de pensionare pornind de la 
speranța de viață mai mare în rândul 
femeilor decât în cel al bărbaților;

Or. fr

Amendamentul 50
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de 
viață mai mare în rândul femeilor și 
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei;

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii în termeni de valoare a celor mai 
mici pensii, care ar trebui să ofere un 
standard de viață minim;

Or. pl

Amendamentul 51
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de viață 
mai mare în rândul femeilor și diferențele 
majore de plată între femei și bărbați, 
reflectate în valoarea pensiilor acordate, 
care adesea împing femeile sub pragul 
sărăciei;

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să elaboreze în mod corect 
o schemă a veniturilor minime și să-și 
revizuiască sistemele de pensii  în termeni 
de rolurile societale de gen, ținând seama 
de speranța de viață mai mare în rândul 
femeilor și diferențele majore de plată între 
femei și bărbați, reflectate în valoarea 
pensiilor acordate, care adesea împing 
femeile sub pragul sărăciei;
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Or. en

Amendamentul 52
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de viață 
mai mare în rândul femeilor și diferențele 
majore de plată între femei și bărbați, 
reflectate în valoarea pensiilor acordate, 
care adesea împing femeile sub pragul 
sărăciei;

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de viață 
mai mare în rândul femeilor și diferențele 
majore de plată între femei și bărbați, 
reflectate în valoarea pensiilor acordate, 
care adesea împing femeile sub pragul 
sărăciei; invită statele membre să 
stabilească o pensie minimă pentru a 
putea astfel evita penalizarea lucrătorilor 
care au contribuit numai pentru o 
perioadă mai scurtă de timp;

Or. el

Amendamentul 53
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de 
viață mai mare în rândul femeilor și 
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei;

3. invită statele membre să țină seama de 
speranța de viață mai mare în rândul 
femeilor, fără a folosi, în nici un caz acest 
argument ca o justificare pentru 
discriminările pe motive de gen, și 
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei și să elimine diferențele de 
gen în stabilirea pensiilor;

Or. en
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Amendamentul 54
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de 
viață mai mare în rândul femeilor și 
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei;

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de diferențele 
majore de plată între femei și bărbați, 
reflectate în valoarea pensiilor acordate, 
care adesea împing femeile sub pragul 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 55
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre, în special noile 
state membre, să-și revizuiască sistemele 
de pensii ținând seama de speranța de 
viață mai mare în rândul femeilor și
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei;

3. invită statele membre să-și revizuiască 
sistemele de pensii ținând seama de 
diferențele majore de plată între femei și 
bărbați, reflectate în valoarea pensiilor 
acordate, care adesea împing femeile sub 
pragul sărăciei;

Or. cs

Amendamentul 56
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 3 - subpunctul 1 (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

(1) invită Comisia să analizeze la nivel de 
stat membru cele mai bune practici din 
momentul de față aplicate în calcularea 
pensiilor în cazul femeilor care își 
întrerup activitatea pentru a îngriji copii 
de vârstă preșcolară; 

Or. pl

Amendamentul 57
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să revizuiască 
drepturile sociale individuale:
(a) disocierea integrării pensiei minime de 
venitul unui cuplu, ceea ce penalizează 
câștigurile femeilor, prin: 
(b) favorizarea, în cadrul unor pensii 
suplimentare, instituirea unei rate de 
rentabilitate unice atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați, independente de calculele 
actuariale care au la bază  speranța de 
viață, evitând astfel discriminarea în ceea 
ce privește pensiile suplimentare, în 
temeiul Directivei 2006/54/CE;
(c) recunoașterea contribuțiilor naționale 
pe perioade lungi de neplată din motive 
altele decât maternitatea, care constau în 
îngrijirea copiilor și a persoanelor în 
vârstă, având în vedere, de 
asemenea,compensarea creșterii 
progresive a vârstei de pensionare;
(d) găsirea unor mecanisme de corecție 
eficiente pentru a compensa impactul 
întreruperilor în activitate și a 
contribuțiilor neregulate la pensii cu 
nivelul drepturilor de pensii ale femeilor;
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(e) oferirea dreptului de a primi regulat 
informațiile necesare privind contribuțiile 
plătite pentru a facilita planificarea 
pensiei;

Or. it

Amendamentul 58
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să verifice, în contextul 
egalității de gen în ceea ce privește vârsta 
de pensionare, a existentei condițiilor 
oficiale și de facto care să faciliteze, în 
diferite condiții, reconcilierea 
angajamentelor profesionale cu cele de 
familie;

Or. it

Amendamentul 59
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 3 - subpunctul 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) datorită faptului că diferențele dintre 
pensiile femeile și cele ale bărbaților 
provin din diferențele de salarizare pe 
criterii de gen, solicită Comisiei să adopte 
măsuri decisive de eliminare a acestor 
diferențe;

Or. en
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Amendamentul 60
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să găsească 
modalități de prevenire a afectării 
negative a angajării femeilor pe piața 
muncii datorită măsurilor prin măsuri de 
sprijinire, evaluare și consolidare a valorii 
muncii depuse acasă; solicită așadar, 
evaluarea măsurilor care au impact 
asupra societății și angajării femeilor, 
măsuri privind recunoașterea muncii 
depuse acasă, inclusiv prin intermediul 
valorii monetare/financiare a calcului în 
vederea pensiilor;

Or. fr

Amendamentul 61
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. să elaboreze o strategie europeană în 
materie de angajare a forței de muncă 
care să încurajeze mai mult femeile să 
participe la piața muncii, care să combată 
inegalitățile la nivelul angajării și care să 
aibă un impact în termeni de gen la 
nivelul contribuțiilor și drepturilor de 
pensii;

Or. en
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Amendamentul 62
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să ia măsuri 
extrem de ferme împotriva angajării 
nedeclarate și să formuleze politici privind 
migrația care să prevină mai ales femeile 
migrante să nu fie prinse în aceste forme 
de angajare nedeclarate;

Or. el

Amendamentul 63
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită statele membre să promoveze 
politici menite să concilieze viața de 
familie cu cea profesională prin oferirea 
de servicii sociale necesare, cum ar fi 
facilități de îngrijire a copiilor și 
introducerea unor sisteme integrate de 
îngrijire menită să le ușureze viața acelor 
persoane, în majoritate femei, care 
îngrijesc persoane în vârstă sau cu 
dizabilități;

Or. el

Amendamentul 64
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să demareze procedura 
în vederea eliminării articolului 5 
alineatul (2) din Directiva 2004/113 care 
permite discriminarea femeilor în cea ce 
privește pensiile; 

Or. en

Amendamentul 65
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia Europeană să 
efectueze un studiu integral privind 
impactul reformelor sistemelor de pensii 
asupra vieții femeilor în UE, ținând 
seama de următoarele obiective: (1)
individualizarea drepturilor de penii (și a 
sistemelor de asigurări sociale și de 
impozitare în general) pentru a încuraja 
femeile și bărbații să se angajeze în 
munca remunerată, contribuind astfel la 
securitatea economică individuală; (2)
elaborarea unor mecanisme care să 
coreleze modelele de angajare a forței de 
muncă cu nevoile societății în ceea ce 
privește îngrijirea copiilor și a altor 
persoane dependente, astfel încât 
întreruperile de carieră și angajarea cu 
fracțiune de normă să fie considerate 
activitate cu normă întreagă la calcularea
beneficiilor de pensie; (3) gradul de acces 
al femeilor la sistemele de pensii din 
pilonul al treilea; (4) nevoile diferite ale 
diferitelor grupuri de femei cum ar fi 
femeile migrante și cele cu dizabilități;
plecând de la un astfel de studiu, solicită 
Comisiei să formuleze recomandări 
concrete în vederea consolidării egalității 
de gen la nivelul tuturor sistemelor de 
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pensii;

Or. en

Amendamentul 66
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că statele membre ar trebui 
să sprijine cercetarea impactului 
diferitelor formule de indexare asupra 
riscului de sărăcie la bătrânețe luând în 
considerare dimensiunea de gen; solicită 
statelor membre să țină seama mai ales de 
evoluția nevoilor oamenilor atunci când 
îmbătrânesc, de exemplu îngrijirea pe 
termen lung, pentru a ase asigura că 
persoanele în vârstă, în special femeile, 
vor putea avea pensii adecvate și o viață 
demnă;

Or. en

Amendamentul 67
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să facă o evaluare 
globală a impactului pe care îl au asupra 
femeilor toate noile reforme introduse în 
diferite domenii sociale care ar putea avea 
consecințe negative asupra angajării 
femeilor și a drepturilor de pensie, cum ar 
fi reducerile operate în facilitățile de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor în 
vârstă, în politicile de pensii etc.;

Or. en
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Amendamentul 68
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită statelor membre să 
îmbunătățească condițiile de muncă și 
acordarea de stimulente în vederea 
prelungirii vieții active pentru cei care 
doresc aceasta, luând în considerație și 
dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 69
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție faptului că mărirea vârstei 
de pensionare ar trebui să fie voluntară 
nu obligatorie;

Or. en

Amendamentul 70
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. invită Comisia să promoveze o 
directivă cadru europeană privind 
cuantumul minim al pensiilor care ar 
putea stipula că fiecare persoană, 
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începând cu o anumită vârstă, 
independent de anii pe care i-a lucrat, are 
dreptul la o pensie minimă;

Or. en

Amendamentul 71
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. invită Comisia să reducă presiunea 
aplicată statelor membre în vederea 
privatizării sistemelor publice de pensii iar 
în fiecare stat membru ar trebui ferm 
promovat un sistem public de pensii;

Or. en

Amendamentul 72
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3g. consideră că individualizarea 
drepturilor de pensie este necesară din 
perspectiva egalității de gen  și că ar 
trebui asigurată securitatea multor femei 
în vârstă, care acum depind de pensiile 
după soțul decedat, și a altor drepturi 
derivate;

Or. en

Amendamentul 73
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să oblige furnizorii de pensii ocupaționale 
sau de alate pensii suplimentare să 
folosească tabelele de mortalitate neutre 
din punctul de vedere al genului atunci 
când calculează beneficiile de pensii astfel 
încât femeile să nu fie pedepsite datorită 
speranței mai mari de viață prin rate de 
înlocuire mai scăzute decât ale bărbaților;

Or. en

Amendamentul 74
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisa și statele membre să 
facă evaluări cuprinzătoare de impact 
pentru toate reformele de asigurări 
sociale, mai ales pentru sistemele de 
pensii care ar putea avea un impact 
negativ asupra angajării femeilor și a 
drepturilor de pensie, cum ar fi reducerile 
operate în facilitățile de îngrijire a 
copiilor și a persoanelor în vârstă, în 
politicile de pensii etc.;

Or. en

Amendamentul 75
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că sistemele de pensii 
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ocupaționale și sistemele de pensii private 
nu discriminează femeile și că aceste 
scheme nu consolidează modelele 
existente prin care femeile sunt deja 
dezavantajate în termeni de beneficii și 
contribuții; invită Comisia să analizeze 
posibilele efecte discriminatorii pentru 
femei ale articolului 5 din Directiva 
2004/113/CE;

Or. en

Amendamentul 76
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută Cartea verde a Comisiei intitulată 
„Către sisteme europene de pensii 
adecvate, viabile și sigure”.

4. salută Cartea verde a Comisiei intitulată 
„Către sisteme de pensii adecvate, viabile 
și sigure”,  cu condiția ca principiul 
subsidiarității să fie respectat și ca statele 
membre să își păstreze responsabilitatea și 
competența în ceea ce privește politicile și 
sistemele de pensii;

Or. en

Amendamentul 77
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută Cartea verde a Comisiei 
intitulată „Către sisteme de pensii 
adecvate, viabile și sigure”,  cu condiția 
ca  politicile UE și noile regulamente și 
directive posibile să garanteze că va fi 
păstrată solidaritatea între generații, 
solidaritatea în interiorul unei generații 
specifice și solidaritatea dintre bărbați și 
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femei;

Or. en

Amendamentul 78
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută Cartea verde a Comisiei 
intitulată „Către sisteme de pensii 
adecvate, viabile și sigure”,  îndeosebi 
intenția Comisiei de a îmbunătăți 
dobândirea drepturilor de pensie pentru 
cetățenii UE care lucrează (temporar) în 
alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 79
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei Europene să 
garanteze că noua legislație UE și noile 
politici UE nu vor determina reduceri ale 
pensiilor și/ sau a altor prevederi, pentru 
persoanele în vârstă;

Or. en

Amendamentul 80
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

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

4d. solicită Comisiei să recunoască și țină 
cont de faptul că persoanele în vârstă, în 
special femeile în vârstă și migrantele, 
sunt cele mai afectate de riscul de a 
sărăci; încurajează așadar, Comisia  să 
permită statelor membre să limiteze ele 
însele aceste riscuri;

Or. en

Amendamentul 81
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. solicită Comisiei să recunoască și țină 
cont de existența unor inechități majore 
între bărbați și femei în ceea ce privește 
dobândirea beneficiilor de pensie și a 
drepturilor de pensii; încurajează așadar, 
Comisia  să permită statelor membre să 
elimine aceste inechități;

Or. en

Amendamentul 82
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. solicită Comisiei să recunoască și țină 
cont de faptul că în ceea ce privește 
dobândirea pensiei, există de asemenea, 
inechități majore între persoanele care 
lucrează în sectoare și locuri de muncă 
bine plătite și cei care lucrează în alte 
sectoare sau locuri de muncă mai 
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precare; încurajează așadar, Comisia  să 
permită statelor membre să elimine aceste 
inechități;

Or. en

Amendamentul 83
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. invită Comisia să țină seama de faptul 
că posibilitățile de dobândire a unor 
pensii (suplimentare) sunt adesea prea 
complexe și riscante; încurajează, așadar, 
Comisia să permită statelor membre să 
ofere mai multă transparență și securitate 
atunci când alege și/sau se angajează 
pentru o anumită opțiune, în special în 
cazul femeilor care ar beneficia în urma 
unor economii în vederea unei pensii 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 84
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4h (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4h. invită Comisia să nu dea curs 
solicitărilor la nivel UE privind definirea 
„pensiilor adecvate”, deoarece o astfel de 
definiție nu va ține seama de faptul că 
există diferențe majore între statele 
membre privind disponibilitatea și 
caracterul accesibil al celorlalte servicii și 
beneficii pentru persoanele în vârstă (cum 
ar fi locuințele, îngrijirea, transportul 
public);
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Or. en

Amendamentul 85
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4i (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4i. invită Comisia să nu dea curs 
solicitărilor la nivel UE privind definirea 
„pensiilor adecvate”, deoarece astfel de 
solicitări ar putea face UE să ajungă la 
concluzia că anumite sisteme de pensii 
sunt prea generoase în comparație cu 
altele;

Or. en

Amendamentul 86
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4j (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4j. invită Comisia să nu aplice noua 
legislație UE în ceea ce privește 
solvabilitatea fondurilor de pensii 
deoarece o astfel de legislație ar putea 
conduce șa creșterea semnificativă a 
primelor de pensii;

Or. en

Amendamentul 87
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

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

4k. invită Comisia să nu aplice noua 
legislație UE menită să impulsioneze 
competiția dintre schemele de economii de 
pensii (private) deoarece o astfel de 
legislație va determina probleme de 
solidaritate;

Or. en

Amendamentul 88
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra aplicării 
principiului subsidiarității în domeniul 
decizional al sistemelor de pensii 
naționale ș asupra necesității conservării 
valorilor socio-culturale existente în 
fiecare societate;

Or. cs

Amendamentul 89
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită în același timp ca noua 
legislație privind sistemele de pensii să 
ofere statelor membre opțiunea de a 
menține sau de a introduce dispoziții mai 
favorabile și de a le evita pe cele 
defavorabile în raport cu situația actuală 
din fiecare stat membru;

Or. cs
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