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Amendamentul 1
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția nr. 100 a 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind egalitatea de remunerare,

Or. en

Amendamentul 2
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Referirea 14b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere seminarul online OIM-
ONU din martie 2011, intitulat 
„Remunerare egală pentru munca egală: 
cum poate fi atins acest obiectiv?”,

Or. en

Amendamentul 3
Edit Bauer

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât femeile din Uniunea Europeană 
câștigă în medie cu 17,1% mai puțin decât 
bărbații, iar decalajul de remunerare între 
bărbați și femei din statele membre variază 
între 3,2 % și 30,9 % și întrucât – în pofida 
corpusului legislativ semnificativ în 
vigoare de aproape 40 de ani, a măsurilor 
adoptate și a resurselor alocate în vederea 

A. întrucât, conform celor mai recente 
cifre, provizorii și incomplete, femeile din 
Uniunea Europeană câștigă în medie cu 
16,4 % mai puțin decât bărbații, iar 
decalajul de remunerare între bărbați și 
femei din statele membre variază între 
1,9 % și 27,6 % și întrucât – în pofida 
corpusului legislativ semnificativ în 
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reducerii diferențelor – progresul este 
extrem de lent (disparitatea la nivelul UE a
fost de 17,7 % în 2006, de 18 % în 2008 și 
de 17,1 % în 2009);

vigoare de aproape 40 de ani, a măsurilor 
adoptate și a resurselor alocate în vederea 
reducerii diferențelor – progresul este 
extrem de lent (disparitatea la nivelul UE a 
fost de 17,7 % în 2006, de 17,6 % în 2007, 
de 17,4 % în 2008, de 16,9 % în 2009 și de
16,4 % în 2010), existând posibilitatea ca 
decalajul de remunerare între femei și 
bărbați să fie mai mare decât cel indicat, 
întrucât nu sunt încă disponibile datele 
referitoare la două state membre;

Or. en

Amendamentul 4
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât femeile din Uniunea Europeană 
câștigă în medie cu 17,1 % mai puțin decât 
bărbații, iar decalajul de remunerare între 
bărbați și femei din statele membre variază 
între 3,2 % și 30,9 % și întrucât – în pofida 
corpusului legislativ semnificativ în 
vigoare de aproape 40 de ani, a măsurilor 
adoptate și a resurselor alocate în vederea 
reducerii diferențelor – progresul este 
extrem de lent (disparitatea la nivelul UE a
fost de 17,7 % în 2006, de 18 % în 2008 și 
de 17,1 % în 2009);

A. întrucât, la nivelul întregii Uniuni 
Europene, femeile continuă să câștige în
medie cu 16,4 % mai puțin decât bărbații, 
potrivit noilor cifre publicate de Comisia 
Europeană cu ocazia Zilei europene a 
egalității salariale, organizată la
2 martie 2012, iar nivelul decalajului de 
remunerare între bărbați și femei variază 
între 2 % în Polonia și aproape 27 % în 
Estonia, și întrucât – în pofida corpusului 
legislativ semnificativ în vigoare de 
aproape 40 de ani, a măsurilor adoptate și a 
resurselor alocate în vederea reducerii 
diferențelor – progresul este extrem de lent 
(disparitatea la nivelul UE a fost de 17,7 % 
în 2006, de 18 % în 2008 și de 17,1 % în 
2009);

Or. en

Amendamentul 5
Inês Cristina Zuber
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât femeile din Uniunea Europeană 
câștigă în medie cu 17,1 % mai puțin decât 
bărbații, iar decalajul de remunerare între 
bărbați și femei din statele membre variază 
între 3,2 % și 30,9 % și întrucât – în pofida 
corpusului legislativ semnificativ în 
vigoare de aproape 40 de ani, a măsurilor 
adoptate și a resurselor alocate în vederea 
reducerii diferențelor – progresul este 
extrem de lent (disparitatea la nivelul UE a 
fost de 17,7 % în 2006, de 18 % în 2008 și 
de 17,1 % în 2009);

A. întrucât femeile din Uniunea Europeană
câștigă în medie cu 17,1 % mai puțin decât 
bărbații, iar decalajul de remunerare între 
bărbați și femei din statele membre variază 
între 3,2 % și 30,9 % și întrucât – în pofida 
corpusului legislativ semnificativ în 
vigoare de aproape 40 de ani, a măsurilor 
adoptate și a resurselor alocate în vederea 
reducerii diferențelor – progresul este 
extrem de lent (disparitatea la nivelul UE a 
fost de 17,7 % în 2006, de 18 % în 2008 și 
de 17,1 % în 2009), iar în unele state 
membre diferențele chiar au crescut;

Or. pt

Amendamentul 6
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cauzele decalajul de remunerare 
dintre bărbați și femei sunt complexe, 
multiple și adesea interdependente și 
depășesc aspectul unic al remunerării egale 
pentru muncă egală sau de valoare egală; 
întrucât aceste cauze includ discriminarea 
directă sau indirectă, precum și factori 
sociali și economici cum ar fi segregarea
profesională și sectorială de pe piața forței 
de muncă, subevaluarea muncii femeilor, 
lipsa de egalitate în ceea ce privește 
concilierea vieții profesionale cu viața 
privată, tradițiile și stereotipurile, inclusiv 
în ceea ce privește alegerea parcursului 
educațional și a modelelor de ocupare a 
forței de muncă; întrucât, potrivit 

B. întrucât cauzele decalajului persistent și
foarte pronunțat de remunerare dintre 
bărbați și femei sunt complexe, multiple și 
adesea interdependente și depășesc 
aspectul unic al remunerării egale pentru 
muncă egală sau de valoare egală; 
decalajul de remunerare dintre bărbați și 
femei nu reprezintă neapărat un indicator 
al (in)egalității generale dintre femei și 
bărbați, întrucât vizează numai 
persoanele salariate; întrucât aceste cauze 
includ discriminarea directă sau indirectă,
precum și factori sociali și economici cum 
ar fi o piață sau piețe ale forței de muncă 
extrem de segregate la nivel orizontal și 
vertical, precum și din punct de vedere 
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analizelor de specialitate, discriminarea, 
directă sau indirectă, este responsabilă 
pentru aproape jumătate din diferență;

profesional, în care un procent 
semnificativ al femeilor lucrează cu 
fracțiune de normă, acestea fiind 
remunerate la un nivel mai scăzut decât 
femeile care lucrează cu normă întreagă, 
piețe care pot genera, de asemenea,
decalaje majore de remunerare între 
femei și bărbați, subevaluarea muncii 
femeilor, lipsa de egalitate în ceea ce 
privește concilierea vieții profesionale cu 
viața privată, tradițiile și stereotipurile, 
inclusiv în ceea ce privește alegerea 
parcursului educațional și, prin urmare, a 
carierei profesionale, în special în cazul 
fetelor și femeilor, conducându-le spre 
profesii tipic „feminine”, care sunt mai 
slab plătite; întrucât, potrivit analizelor de 
specialitate, discriminarea, directă sau 
indirectă, este responsabilă pentru aproape 
jumătate din diferență;

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cauzele decalajul de remunerare 
dintre bărbați și femei sunt complexe, 
multiple și adesea interdependente și 
depășesc aspectul unic al remunerării egale 
pentru muncă egală sau de valoare egală ; 
întrucât aceste cauze includ discriminarea 
directă sau indirectă, precum și factori 
sociali și economici cum ar fi segregarea 
profesională și sectorială de pe piața forței 
de muncă, subevaluarea muncii femeilor, 
lipsa de egalitate în ceea ce privește 
concilierea vieții profesionale cu viața 
privată, tradițiile și stereotipurile, inclusiv 
în ceea ce privește alegerea parcursului 
educațional și a modelelor de ocupare a 
forței de muncă; întrucât, potrivit 

B. întrucât cauzele decalajul de remunerare 
dintre bărbați și femei sunt complexe, 
multiple și adesea interdependente și 
depășesc aspectul unic al remunerării egale 
pentru muncă egală sau de valoare egală ; 
întrucât aceste cauze includ discriminarea 
directă sau indirectă, precum și factori 
sociali și economici cum ar fi segregarea 
profesională și sectorială de pe piața forței 
de muncă, subevaluarea muncii femeilor, 
lipsa de egalitate în ceea ce privește 
concilierea vieții profesionale cu viața 
privată, tradițiile și stereotipurile, inclusiv 
în ceea ce privește alegerea parcursului 
educațional, orientarea educațională, 
accesul la meserii și profesii și modelele 
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analizelor de specialitate, discriminarea, 
directă sau indirectă, este responsabilă 
pentru aproape jumătate din diferență;

de ocupare a forței de muncă; întrucât, 
potrivit analizelor de specialitate, 
discriminarea, directă sau indirectă, este 
responsabilă pentru aproape jumătate din 
diferență;

Or. fr

Amendamentul 8
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, mult prea adesea, diferența 
de remunerare este legată de moștenirea
culturală și de factori juridici și
economici prezenți în societatea modernă;

Or. it

Amendamentul 9
Siiri Oviir

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât aplicarea principiului 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
de valoare egală este crucială pentru 
realizarea egalității de gen;

D. întrucât aplicarea principiului 
remunerării egale pentru muncă egală sau 
de valoare egală este crucială pentru 
realizarea egalității de gen; întrucât ar 
trebui să se solicite Comisiei și statelor
membre să elaboreze și să emită în mod 
regulat statistici care să indice nu numai 
salariile medii pe oră, ci și sumele plătite 
bărbaților și femeilor pentru o muncă 
egală sau de valoare egală;

Or. et
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Amendamentul 10
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Directiva 2006/54/CE reformată 
a contribuit la îmbunătățirea situației 
femeilor pe piața forței de muncă, însă nu 
a modificat în profunzime legislația 
privind eliminarea decalajului de 
remunerare între bărbați și femei; 
întrucât studii preliminare elaborate de 
experți arată că legislația statelor membre 
a fost modificată puțin sau nu a fost 
modificată deloc și că nu au fost 
prevăzute sancțiuni împotriva 
angajatorilor; întrucât complexitatea 
problemei impune nu numai 
îmbunătățirea legislației, ci și o strategie 
la nivel european de abordare a decalajului 
de remunerare între bărbați și femei care, 
în schimb, impune asumarea de către UE a 
unui rol puternic de lider în coordonarea 
politicilor, în promovarea bunelor practici 
și în implicarea diferiților actori;

E. întrucât Directiva 2006/54/CE reformată 
a contribuit la îmbunătățirea situației 
femeilor pe piața forței de muncă; întrucât 
complexitatea problemei impune o 
strategie la nivel european de abordare a 
decalajului de remunerare între bărbați și 
femei care, în schimb, impune asumarea de 
către UE a unui rol puternic de lider în 
coordonarea politicilor, în promovarea 
bunelor practici și în implicarea diferiților 
actori;

Or. en

Amendamentul 11
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât este necesară o abordare 
multilaterală constantă care să elimine în 
continuare decalajul de remunerare 
dintre femei și bărbați și să includă 
strategiile existente conduse de statele 
membre, începând de la educație, 



AM\894584RO.doc 9/48 PE483.791v01-00

RO

sensibilizare și ajungând la 
recompensarea celor mai bune practici; 
întrucât nu este nevoie de o propunere 
legislativă a UE care să sporească sarcina 
administrativă a IMM-urilor prin 
sancțiuni forțate și audituri interne; 
întrucât IMM-urile sunt motorul care 
alimentează creșterea și redresarea 
economică a Europei, împovărarea 
acestora cu costuri suplimentare, într-o 
perioadă de austeritate economică dură, 
nu este un răspuns rațional sau realist în 
vederea reducerii durabile a inegalității 
dintre femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât diferența de remunerare nu 
se bazează exclusiv pe câștigurile pe oră 
brute diferite și întrucât ar trebui, de 
asemenea, să se țină seama de factori cum 
ar fi suplimentele salariale individuale, 
clasificarea locurilor de muncă, modelele 
de organizare a muncii, experiența 
profesională și productivitatea, care ar 
trebui să fie măsurați nu numai din punct 
de vedere cantitativ (orele când lucrătorul 
este prezent fizic la locul de muncă), ci și 
din punct de vedere calitativ, precum și de 
impactul asupra veniturilor al 
programelor de lucru mai reduse, 
concediilor și absențelor din motive legate 
de sănătate;

Or. es
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Amendamentul 13
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F întrucât tendințele arată că salariile sunt 
mai frecvent negociate individual, ceea ce 
are ca rezultat o lipsă de informare și de 
transparență privind sistemul de 
remunerare individualizat ce duce la 
disparități de remunerare ridicate în rândul 
angajaților aflați la niveluri similare și 
poate avea ca rezultat o creștere a 
diferenței de remunerare între bărbați și 
femei; întrucât un sistem mai 
descentralizat și mai individualizat de 
stabilire a salariilor ar trebui, prin 
urmare, să fie evaluat ca fiind un aspect  
mai degrabă îngrijorător, în timp ce 
protecția datelor nu poate reprezenta o 
scuză legitimă pentru a nu publica 
informații statistice referitoare la salarii;

F întrucât tendințele arată că salariile sunt 
mai frecvent negociate individual, ceea ce 
are ca rezultat o lipsă de informare și de 
transparență privind sistemul de 
remunerare individualizat ce duce la 
disparități de remunerare ridicate în rândul 
angajaților aflați la niveluri similare și 
poate avea ca rezultat o creștere a 
diferenței de remunerare între bărbați și 
femei;

Or. en

Amendamentul 14
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât tendințele arată că salariile sunt 
mai frecvent negociate individual, ceea ce 
are ca rezultat o lipsă de informare și de 
transparență privind sistemul de 
remunerare individualizat ce duce la 
disparități de remunerare ridicate în rândul 
angajaților aflați la niveluri similare și 
poate avea ca rezultat o creștere a 
diferenței de remunerare între bărbați și 
femei; întrucât un sistem mai descentralizat 

F. întrucât, ca urmare a politicilor privind 
piața forței de muncă care au urmărit să 
elimine principiul și practica negocierii 
colective, salariile sunt mai frecvent 
negociate individual, ceea ce are ca rezultat 
o lipsă de informare și de transparență 
privind sistemul de remunerare 
individualizat ce duce la disparități de 
remunerare ridicate în rândul angajaților 
aflați la niveluri similare și poate avea ca 
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și mai individualizat de stabilire a salariilor 
ar trebui, prin urmare, să fie evaluat ca 
fiind un aspect  mai degrabă îngrijorător, în 
timp ce protecția datelor nu poate 
reprezenta o scuză legitimă pentru a nu 
publica informații statistice referitoare la 
salarii;

rezultat o creștere a diferenței de 
remunerare între bărbați și femei; întrucât 
un sistem mai descentralizat și mai 
individualizat de stabilire a salariilor ar 
trebui, prin urmare, să fie evaluat ca fiind 
un aspect  mai degrabă îngrijorător, în timp 
ce protecția datelor nu poate reprezenta o 
scuză legitimă pentru a nu publica 
informații statistice referitoare la salarii;

Or. pt

Amendamentul 15
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în toate statele membre, 
studentele obțin procente de reușită școlară 
superioare celor ale studenților și 
reprezintă nu mai puțin de 59 % din totalul 
absolvenților de universități; întrucât 
aptitudinile și competențele femeilor sunt 
adesea subevaluate – în special în cazul 
profesiilor în care femeile sunt 
predominante fără a avea neapărat o 
justificare bazată pe criterii obiective;

G. întrucât, în toate statele membre, 
studentele obțin procente de reușită școlară 
superioare celor ale studenților și 
reprezintă nu mai puțin de 59 % din totalul 
absolvenților de universități; totuși, 
studentele reprezintă o minoritate în 
domenii cum ar fi matematica și 
informatica; întrucât numai 8,4 % din 
1 000 de femei cu vârsta cuprinsă între 20 
și 29 de ani sunt absolvente de studii 
superioare în domeniul științelor 
matematice și tehnologice, față de 17,6 % 
bărbați; întrucât aptitudinile și 
competențele femeilor sunt adesea 
subevaluate – în special în cazul profesiilor 
în care femeile sunt predominante fără a 
avea neapărat o justificare bazată pe criterii 
obiective; în consecință, există mai puține 
femei care sunt angajate în domeniul 
științific și tehnic: doar 29 % dintre 
oamenii de știință și inginerii din întreaga 
Europă sunt femei, de unde rezultă faptul 
că femeile lucrează în sectoare ale 
economiei mai puțin apreciate și cu un 
nivel de salarizare mai scăzut;
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Or. en

Amendamentul 16
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, potrivit analizelor de 
specialitate, decalajul de remunerare dintre 
bărbați și femei începe să fie vizibil după 
întoarcerea  femeii pe piața forței de muncă 
după primul concediu de maternitate; 
întrucât carierele mai lente, mai scurte 
și/sau întrerupte ale femeilor creează, de 
asemenea, o diferență de gen în ceea ce 
privește contribuțiile la fondurile de pensii 
personale, crescând astfel riscul de sărăcie 
al femeilor la o vârstă avansată;

H. întrucât, potrivit analizelor de 
specialitate, decalajul de remunerare dintre 
bărbați și femei începe să fie vizibil după 
întoarcerea  femeii pe piața forței de muncă 
după primul concediu de maternitate; 
întrucât carierele mai lente, mai scurte 
și/sau întrerupte ale femeilor creează, de 
asemenea, o diferență de gen în ceea ce 
privește contribuțiile la sistemele de 
securitate socială, crescând astfel riscul de 
sărăcie al femeilor la o vârstă avansată; 
întrucât femeile din UE sunt, în general, 
mai afectate de șomaj decât bărbații 
(Eurostat, 31 ianuarie 2012);

Or. pt

Amendamentul 17
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât sistemul de salarizare, în 
care se ține seama de vechimea în muncă 
pentru stabilirea nivelului remunerației, 
este defavorabil femeilor care (în mod 
repetat) și-au întrerupt cariera din cauza 
unor factori externi, cum ar fi 
întreruperea muncii din motive legate de 
creșterea copiilor, opțiuni profesionale 
diferite sau programe de lucru scurte, și le 
dezavantajează permanent din punct de 
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vedere structural;

Or. es

Amendamentul 18
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât femeile sunt mai des angajate cu 
fracțiune de normă și întrucât decalajul de 
remunerare între bărbați și femei este 
aproape de două ori mai mare în rândul 
lucrătorilor cu fracțiune de normă decât în 
rândul lucrătorilor cu normă întreagă;

I. întrucât femeile sunt mai des angajate cu 
fracțiune de normă și întrucât decalajul de 
remunerare între bărbați și femei este 
aproape de două ori mai mare în rândul 
lucrătorilor cu fracțiune de normă decât în 
rândul lucrătorilor cu normă întreagă;
întrucât femeile și, în special, tinerele se 
află pe primul loc în ceea ce privește 
locurile de muncă nesigure, în special în 
sectorul privat, fapt care afectează accesul 
la protecția socială legată de maternitate,
boală și bătrânețe; întrucât, dat fiind că 
au dreptul la concediu de maternitate,
femeile sunt de multe ori discriminate
ilegal de către angajatorii lor în ceea ce 
privește acordarea primelor de „loialitate” 
sau de „productivitate”;

Or. pt

Amendamentul 19
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât profesiile și locurile de muncă
în care predomină femeile au tendința de 
a fi subevaluate în comparație cu cele în
care predomină bărbații, fără ca această 
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subevaluare să fie neapărat justificată de
criterii obiective;

Or. es

Amendamentul 20
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât datele indică faptul că femeile 
sunt recompensate financiar pentru 
experiența și calificările dobândite mai 
puțin decât bărbații; întrucât, în afară de
conceptul de „remunerare egală pentru 
munca de valoare egală”, care nu trebuie 
să fie prejudiciat de o abordare bazată pe 
stereotipuri legate de gen, rolurile sociale
care au influențat în mod semnificativ 
până acum educația și modalitățile de 
ocupare a forței de muncă trebuie să fie
eliminate, iar educația poate și trebuie să 
contribuie la eradicarea din societate a 
stereotipurilor legate de gen; întrucât, în 
plus, concediul de maternitate și
concediul parental nu trebuie să dea 
naștere la discriminare împotriva femeilor 
pe piața muncii;

Or. es

Amendamentul 21
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât femeile lucrează în industrii cu 
remunerare mai slabă sau în sectoare 

J. întrucât angajatorii din industriile și
ocupațiile în care predomină femeile
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prost plătite având o reprezentare colectivă 
și o putere de negociere mai scăzute;

plătesc salarii mai mici și întrucât, în 
aceste industrii și ocupații, femeile au o 
reprezentare colectivă și o putere de 
negociere mai scăzute;

Or. pt

Amendamentul 22
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât femeile lucrează în industrii cu 
remunerare mai slabă sau în sectoare prost 
plătite având o reprezentare colectivă și o 
putere de negociere mai scăzute;

J. întrucât femeile lucrează mai frecvent în 
industrii cu remunerare mai slabă sau în 
sectoare prost plătite având o reprezentare 
colectivă și o putere de negociere mai 
scăzute;

Or. en

Amendamentul 23
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât datele indică faptul că 
femeile sunt recompensate financiar 
pentru experiența și calificările dobândite 
mai puțin decât bărbații; întrucât, în 
afară de conceptul de „remunerare egală 
pentru munca de valoare egală”, care nu 
trebuie să fie prejudiciat de o abordare
bazată pe stereotipuri legate de gen, 
rolurile sociale care au influențat în mod 
semnificativ până acum educația și 
modalitățile de ocupare a forței de muncă
trebuie să fie eliminate; întrucât, în plus, 
concediul de maternitate și concediul
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parental nu trebuie să dea naștere la 
discriminare împotriva femeilor pe piața 
muncii;

Or. es

Amendamentul 24
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât egalitatea pensiilor între 
femei și bărbați a fost stabilită ca obiectiv;

Or. es

Amendamentul 25
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Kc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kc. întrucât decalajul digital bazat pe gen 
care există are un impact evident asupra 
remunerării; întrucât învățarea pe tot 
parcursul vieții adecvată și orientată către 
nevoile specifice femeilor este de o 
importanță esențială pentru a permite 
oamenilor să se adapteze la schimbările 
tehnologice și sociale care au loc în 
societatea noastră;

Or. es

Amendamentul 26
Iratxe García Pérez



AM\894584RO.doc 17/48 PE483.791v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Kd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kd. întrucât diferența de remunerare este 
mult mai accentuată în rândul femeilor
imigrante, al femeilor cu handicap, al 
femeilor care aparțin minorităților și al 
femeilor necalificate;

Or. es

Amendamentul 27
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât doar câteva solicitări referitoare 
la discriminare sub forma diferenței de 
remunerare între bărbați și femei au reușit 
să ajungă în fața instanțelor competente; 
întrucât există multe explicații pentru 
numărul foarte mic de solicitări, inclusiv o 
lipsă de informare privind remunerarea, 
sfera de comparație problematică și lipsa 
de resurse personale a reclamanților;

L. întrucât doar câteva solicitări referitoare 
la discriminare sub forma diferenței de 
remunerare între bărbați și femei au reușit 
să ajungă în fața instanțelor competente; 
întrucât există multe explicații pentru 
numărul foarte mic de solicitări, inclusiv o 
lipsă de informare privind remunerarea, 
sfera de comparație problematică, lipsa de 
resurse personale a reclamanților, precum 
și aplicarea deficitară a dispozitivelor de 
supraveghere și sancționare a
organismelor care nu publică informații 
cu privire la salarii;

Or. pt

Amendamentul 28
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât așa-numitele „măsuri de
austeritate” care au fost luate, privând 
lucrătorii de drepturi, având drept pretext
criza economică, au înrăutățit și mai mult 
situația femeilor din punct de vedere
social și al ocupării forței de muncă, mai 
ales ca urmare a creșterii ratei șomajului, 
a reducerii salariilor și a prestațiilor
sociale și a aplicării de politici care
afectează principiul negocierii colective;

Or. pt

Amendamentul 29
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât sunt esențiale datele defalcate 
pe gen și un nou cadru juridic care să 
integreze dimensiunea de gen și să 
permită combaterea cauzelor 
discriminării salariale;

Or. es

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât Parlamentul a solicitat în 
mod repetat Comisiei să adopte inițiative, 
inclusiv revizuirea legislației existente, cu
scopul de a combate diferența de 
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remunerare, de a elimina riscul de sărăcie
în rândul pensionarilor și de a le asigura
un nivel de trai decent;

Or. es

Amendamentul 31
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât femeile sunt expuse unui risc 
mai mare de sărăcie la o vârstă avansată
din cauza efectului direct al disparității 
salariale de gen asupra decalajului dintre
pensiile femeilor și cele ale bărbaților, dar 
și din cauza unei speranțe de viață mai 
mari decât bărbații;

Or. it

Amendamentul 32
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– sancțiuni; eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 2



PE483.791v01-00 20/48 AM\894584RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că o abordare pe mai 
multe niveluri și sub mai multe aspecte 
impune asumarea de către Uniunea 
Europeană a unui rol puternic de lider în 
coordonarea politicilor, în promovarea
bunelor practici și în implicarea diferiților 
actori ca parteneri sociali europeni, cu 
scopul de a crea o strategie la nivel 
european de abordare a decalajului de 
remunerare între bărbați și femei;

2. recunoaște faptul că o abordare pe mai 
multe niveluri și sub mai multe aspecte 
impune statelor membre să promoveze 
bunele practici și să pună în aplicare 
politici care să abordeze decalajul de 
remunerare între bărbați și femei;

Or. pt

Amendamentul 34
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că o abordare pe mai 
multe niveluri și sub mai multe aspecte 
impune asumarea de către Uniunea 
Europeană a unui rol puternic de lider în 
coordonarea politicilor, în promovarea 
bunelor practici și în implicarea diferiților 
actori ca parteneri sociali europeni, cu 
scopul de a crea o strategie la nivel 
european de abordare a decalajului de 
remunerare între bărbați și femei;

2. recunoaște faptul că există mai multe 
cauze care amplifică decalajul de 
remunerare și prin urmare, recunoaște că
o abordare pe mai multe niveluri și sub mai 
multe aspecte impune asumarea de către 
Uniunea Europeană a unui rol puternic de 
lider în coordonarea politicilor, în 
promovarea bunelor practici și în 
implicarea diferiților actori, precum
partenerii sociali europeni, cu scopul de a 
crea o strategie la nivel european de 
abordare a decalajului de remunerare între 
bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 35
Franziska Katharina Brantner
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște faptul că o abordare pe mai 
multe niveluri și sub mai multe aspecte 
impune asumarea de către Uniunea 
Europeană a unui rol puternic de lider în 
coordonarea politicilor, în promovarea 
bunelor practici și în implicarea diferiților 
actori ca parteneri sociali europeni, cu 
scopul de a crea o strategie la nivel 
european de abordare a decalajului de 
remunerare între bărbați și femei;

2. recunoaște faptul că o abordare pe mai 
multe niveluri și sub mai multe aspecte 
impune asumarea de către Uniunea 
Europeană a unui rol puternic de lider în 
coordonarea politicilor, în promovarea 
bunelor practici și în implicarea diferiților 
actori, precum partenerii sociali europeni 
și organizațiile neguvernamentale, cu 
scopul de a crea o strategie la nivel 
european de abordare a decalajului de 
remunerare între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită statelor membre să pună în 
aplicare și să verifice respectarea Directivei 
2006/54/CE reformate în mod consecvent 
și să încurajeze sectorul privat să joace un 
rol mai activ în ceea ce privește eliminarea 
decalajului de remunerare între bărbați și 
femei;

5. solicită statelor membre să pună în 
aplicare și să verifice respectarea Directivei 
2006/54/CE reformate în mod consecvent 
și să încurajeze sectorul privat și public să 
joace un rol mai activ în ceea ce privește 
eliminarea decalajului de remunerare între 
bărbați și femei;

Or. fr

Amendamentul 37
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită statelor membre să pună în 
aplicare și să verifice respectarea Directivei 
2006/54/CE reformate în mod consecvent 
și să încurajeze sectorul privat să joace un 
rol mai activ în ceea ce privește eliminarea 
decalajului de remunerare între bărbați și 
femei;

5. solicită statelor membre să pună în 
aplicare și să verifice respectarea Directivei 
2006/54/CE reformate în mod consecvent 
și să insiste ca sectorul privat să-și 
îndeplinească sarcina în ceea ce privește
stabilirea egalității salariale între femei și 
bărbați;

Or. pt

Amendamentul 38
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită statelor membre să pună în 
aplicare și să verifice respectarea Directivei 
2006/54/CE reformate în mod consecvent 
și să încurajeze sectorul privat să joace un 
rol mai activ în ceea ce privește eliminarea 
decalajului de remunerare între bărbați și 
femei;

5. solicită statelor membre să pună în 
aplicare și să verifice respectarea 
Directivei 2006/54/CE reformate în mod 
consecvent și să încurajeze sectorul privat 
să joace un rol mai activ în ceea ce privește 
eliminarea decalajului de remunerare între 
bărbați și femei și să permită partenerilor 
să negocieze planuri pentru egalitatea 
între bărbați și femei la nivel de
întreprindere, național și european; 
statele membre și Comisia Europeană 
trebuie să încurajeze partenerii sociali, 
inclusiv angajatorii, să pună în aplicare 
sisteme de evaluare a muncii care să nu 
prevadă inegalități de tratament între
bărbați și femei, să pună în aplicare 
sisteme de clasificare a locurilor de 
muncă și să promoveze conceptul de loc 
de muncă cu remunerare egală;

Or. en
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Amendamentul 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită statele membre să acționeze 
într-un mod exemplar în ceea ce privește
combaterea diferențelor de remunerare cu 
privire la femei în administrațiile publice, 
instituții și companii publice;

Or. fr

Amendamentul 40
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că este important să 
se crească nivelul contribuțiilor imputate
și să se extindă durata acestora, în cazul 
concediului de maternitate obligatoriu 
sau voluntar sau în cazul concediului
pentru îngrijirea membrilor în vârstă și a 
membrilor dependenți ai familiei;

Or. it

Amendamentul 41
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că, tot mai frecvent,
femeile, pe lângă diferențele de
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remunerare cu care se confruntă, au mai 
puține drepturi și beneficiază de mai 
puțină protecție decât colegii lor; invită
Comisia și Consiliul să dea curs
Rezoluției Parlamentului European din 
20 octombrie 2010 referitoare la
îmbunătățirea securității și a sănătății la
locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau
care alăptează;

Or. it

Amendamentul 42
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită adoptarea unor sisteme 
gratuite sau la costuri reduse care să 
identifice perioadele de contribuție, având 
în vedere faptul frecvența cu care femeile 
își întrerup viața profesională;

Or. it

Amendamentul 43
Edit Bauer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută inițiativa Comisiei privind ziua 
egalității salariale care a fost instituită 
pentru prima dată la 5 martie 2011;

7. salută inițiativa Comisiei privind ziua 
egalității salariale care a fost instituită 
pentru prima dată la 5 martie 2011 și 
organizată pentru a doua oară la 
2 martie 2012;

Or. en
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Amendamentul 44
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că inegalitatea de tratament 
în materie de salarizare bazată pe oricare 
alți factori, precum rasa, etnia, orientarea 
sexuală și religia nu va fi tolerată;

Or. en

Amendamentul 45
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța obținerii unor
cifre care să evalueze impactul crizei în 
ceea ce privește diferențele de salarizare și 
condițiile de muncă pentru femei, ținând 
seama mai ales de nivelul de salarizare, 
procentul de concedieri și de întreprinderi 
închise, numărul de lucrători a căror
plată este în întârziere și numărul de
firme care pun în aplicare sisteme de 
șomaj tehnic;

Or. pt

Amendamentul 46
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă statele membre care 
prezintă cel mai mare decalaj de
remunerare între femei și bărbați să 
colaboreze strâns cu statele membre care 
prezintă cel mai mic decalaj pentru ca 
cele mai bune practici să poată fi într-
adevăr împărtășite și dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 47
Licia Ronzulli

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să se 
opună diferențelor de remunerare dintre
femei și bărbați în cadrul tuturor
politicilor UE și al programelor naționale;

Or. it

Amendamentul 48
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. sugerează că este posibil ca statele 
membre să dorească să desemneze un 
apărător al remunerării egale care să 
monitorizeze situația din statele membre și 
să informeze parlamentele naționale și 
Parlamentul European cu privire la 
progresul înregistrat;
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Or. en

Amendamentul 49
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva Consiliului privind acordul-
cadru cu privire la munca pe fracțiune de 
normă, cu scopul de a elimina decalajul 
de remunerare între bărbați și femei;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 50
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează partenerii sociali să își 
asume responsabilitatea pentru crearea unei 
structuri salariale care pune mai mare 
accent pe egalitatea de gen;

11. încurajează partenerii sociali să își 
asume responsabilitatea pentru crearea unei 
structuri salariale care pune mai mare 
accent pe egalitatea de gen, stabilind drept 
punct de referință salariile mai mari;

Or. pt

Amendamentul 51
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează partenerii sociali să își 11. încurajează partenerii sociali să își 
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asume responsabilitatea pentru crearea unei 
structuri salariale care pune mai mare 
accent pe egalitatea de gen;

asume responsabilitatea pentru crearea unei 
structuri salariale care pune mai mare 
accent pe egalitatea de gen, să ofere 
cursuri de formare în ceea ce privește 
aptitudinile de negociere, inclusiv 
negocierea salariului, să promoveze 
sensibilizarea cu privire la egalitatea de 
remunerare, în primul rând în vederea 
evoluției spre audituri salariale obligatorii
și să consolideze pozițiile femeilor în 
cadrul structurii de parteneriat social, în 
special în posturi de decizie;

Or. en

Amendamentul 52
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei Europene să 
includă încălcările principiului egalității 
de remunerare în domeniul de aplicare al 
viitoarei sale propuneri de directivă cu 
caracter orizontal privind recursul 
colectiv și invită statele membre să 
prevadă posibilitatea acestui recurs 
colectiv ca metodă prin care persoanele 
fizice și/sau organizațiile interesate, cum 
ar fi ONG-urile și sindicatele, să poată
introduce o acțiune în instanță, în numele
sau în sprijinul reclamanților care și-au
dat acordul în acest sens, precum și să 
acorde ONG-urilor și sindicatelor drept 
legal de reprezentare a victimelor 
discriminării și în cadrul procedurilor 
administrative;

Or. en
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Amendamentul 53
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că doar un număr foarte 
mic de reclamații privind discriminarea 
sub formă de decalaj de remunerare între 
femei și bărbați a ajuns în fața instanțelor 
competente (civile sau administrative) și 
consideră că sarcina probei ar trebui să 
fie inversată;

Or. en

Amendamentul 54
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită organizațiile lucrătorilor și ale 
angajatorilor să elaboreze în comun 
instrumente obiective de evaluare a muncii 
în scopul reducerii decalajului de 
remunerare dintre bărbați și femei;

12. invită statele membre și organizațiile 
lucrătorilor și ale angajatorilor să elaboreze 
în comun instrumente obiective de evaluare 
a muncii în scopul reducerii decalajului de 
remunerare dintre bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 55
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. încurajează statele membre să 
stabilească obiectivele, strategiile și 
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termenele-limită pentru reducerea 
decalajului de remunerare între femei și 
bărbați și să egalizeze remunerarea 
pentru aceeași muncă și pentru munca de 
aceeași valoare;

Or. en

Amendamentul 56
Andrea Češková

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 1 punctul 1 liniuța 1

Recomandarea Amendamentul

- decalajul de remunerare între femei și 
bărbați, a cărei definiție nu trebuie să 
acopere doar remunerarea orară brută, 
având în vedere că este nevoie de o 
distincție între decalajul„brut” și cel net de 
remunerare între bărbați și femei ;

- decalajul de remunerare între femei și 
bărbați, a cărei definiție nu trebuie să 
acopere doar remunerarea orară brută, 
având în vedere că este nevoie de o 
distincție între decalajul„brut” și cel net de 
remunerare între bărbați și femei și de 
diferența dintre sectoare;

Or. en

Amendamentul 57
Iratxe García Pérez

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 1 punctul 1 liniuța 3a (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- diferența de pensie (în cadrul diferiților 
piloni ai regimurilor de pensii, de 
exemplu, regimul de pensii de tip 
redistributiv și pensiile ocupaționale, ca o 
continuare a diferenței de remunerare 
după pensionare);

Or. es
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Amendamentul 58
Inês Cristina Zuber

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 1 punctul 1 liniuța 3a (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- munca tratată ca fiind „egală” (în 
diferite categorii de ocupații), 

Or. pt

Amendamentul 59
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 1 punctul 1 liniuța 3a (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- munca de aceeași valoare, astfel încât 
factorii relevanți să fie menționați; 

Or. en

Amendamentul 60
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 1 punctul 1 liniuța 3b (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- angajatorul, astfel încât diferitele 
departamente aflate sub coordonarea unei 
direcții responsabile pentru remunerarea 
angajaților (și pentru orice posibilă 
inegalitate de tratament în ceea ce 
privește salarizarea), să fie considerate 
drept același angajator;

Or. en
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Amendamentul 61
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 1 punctul 1 liniuța 3c (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- meseriile și acordurile colective – ar 
trebui să se clarifice faptul că locurile de 
muncă aferente unor acorduri colective și 
meserii diferite pot fi comparate în 
instanță, cu condiția ca locurile de muncă 
să fie comparabile ca muncă egală sau 
muncă de valoare egală; 

Or. en

Amendamentul 62
Inês Cristina Zuber

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 1

Recomandarea Amendamentul

2.1. Lipsa de informare și de conștientizare 
în rândul angajatorilor și al angajaților
cu privire la existența unor posibile 
diferențe de remunerare în cadrul 
întreprinderii, precum și ignoranța 
acestora afectează aplicarea principiului 
consacrat în tratat și în legislația actuală.

2.1. Existența unei diferențe de 
remunerare între femei și bărbați este o 
sursă de profit pentru angajatori. Cu toate 
acestea, nici publicul, în general, nici 
lucrătorii nu sunt conștienți întotdeauna 
de acest fapt. Lipsa de informare cu privire 
la existența unor posibile diferențe de 
remunerare în cadrul unei întreprinderi, 
precum și ignoranța afectează aplicarea 
principiului consacrat în tratat și în 
legislația actuală.

Or. pt

Amendamentul 63
Iratxe García Pérez
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Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 2

Recomandarea Amendamentul

2.2. Admițând lipsa unor date statistice 
exacte, comparabile și coerente, inclusiv 
privind diferența de remunerare între 
bărbați și femei pentru munca cu fracțiune 
de normă, și existența unor niveluri de 
remunerare mai scăzute pentru femei, în 
special în cazul profesiilor  exercitate în 
mod tradițional de acestea, statele membre 
ar trebui să țină pe deplin cont de diferența 
de remunerare între bărbați și femei în 
politicile lor sociale și să o considere drept 
o problemă gravă. 

2.2. Admițând lipsa unor date statistice 
exacte, comparabile și coerente, inclusiv 
privind diferența de remunerare între 
bărbați și femei pentru munca cu fracțiune 
de normă, diferența de pensie dintre femei 
și bărbați și existența unor niveluri de 
remunerare mai scăzute pentru femei, în 
special în cazul profesiilor  exercitate în 
mod tradițional de acestea, statele membre 
ar trebui să țină pe deplin cont de diferența 
de remunerare între bărbați și femei în 
politicile lor sociale și să o considere drept 
o problemă gravă. 

Or. es

Amendamentul 64
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 3

Recomandarea Amendamentul

2.3. Este, prin urmare, esențial ca 
auditurile salariale periodice, precum și 
informațiile accesibile privind rezultatele 
acestora, să devină obligatorii în cadrul 
întreprinderilor (de exemplu, în 
întreprinderile cu cel puțin 100 de 
angajați și în care cel puțin 10 % dintre 
angajați sunt femei). Această cerință 
trebuie, de asemenea, aplicată și în cazul 
informațiilor privind remunerația care se 
adaugă salariului. Aceste informații 
trebuie să fie accesibile angajaților, 
sindicatelor și autorităților competente (de 
exemplu, inspectorate de muncă, 
organisme de promovare a egalității).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 65
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 3

Recomandarea Amendamentul

2.3. Este, prin urmare, esențial ca auditurile 
salariale periodice, precum și informațiile 
accesibile privind rezultatele acestora, să 
devină obligatorii în cadrul întreprinderilor 
(de exemplu, în întreprinderile cu cel puțin 
100 de angajați și în care cel puțin 10 % 
dintre angajați sunt femei).  Această 
cerință trebuie, de asemenea, aplicată și în 
cazul informațiilor privind remunerația 
care se adaugă salariului. Aceste informații 
trebuie să fie accesibile angajaților, 
sindicatelor și autorităților competente (de 
exemplu, inspectorate de muncă, 
organisme de promovare a egalității).

2.3. Este, prin urmare, esențial ca auditurile 
salariale periodice, precum și publicarea 
rezultatelor acestora, să devină obligatorii 
în cadrul întreprinderilor (de exemplu, în 
întreprinderile cu cel puțin 30 de angajați și 
în care cel puțin fiecare sex este 
reprezentat de cel puțin 10 % din
angajați). Această cerință trebuie, de 
asemenea, aplicată și în cazul informațiilor 
privind remunerația care se adaugă 
salariului.

Or. en

Amendamentul 66
Andrea Češková

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 3

Recomandarea Amendamentul

2.3. Este, prin urmare, esențial ca auditurile 
salariale periodice, precum și informațiile 
accesibile privind rezultatele acestora, să 
devină obligatorii în cadrul întreprinderilor 
(de exemplu, în întreprinderile cu cel puțin 
100 de angajați și în care cel puțin 10 % 
dintre angajați sunt femei). Această cerință 
trebuie, de asemenea, aplicată și în cazul 
informațiilor privind remunerația care se 
adaugă salariului. Aceste informații trebuie 
să fie accesibile angajaților, sindicatelor și 
autorităților competente (de exemplu, 

2.3. Este, prin urmare, esențial ca auditurile 
salariale periodice, precum și informațiile 
accesibile privind rezultatele acestora, care 
țin cont de protecția datelor personale, să 
devină voluntare în cadrul întreprinderilor 
(de exemplu, în întreprinderile cu cel puțin 
100 de angajați și în care cel puțin 10 % 
dintre angajați sunt femei). Această cerință 
se poate aplica, de asemenea, și în cazul 
informațiilor privind remunerația care se 
adaugă salariului. Aceste informații trebuie 
să fie accesibile angajaților, sindicatelor și 
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inspectorate de muncă,
organisme de promovare a egalității).

autorităților competente (de exemplu, 
inspectorate de muncă, organisme de 
promovare a egalității).
organisme de promovare a egalității).

Or. en

Amendamentul 67
Andrea Češková

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 4

Recomandarea Amendamentul

2.4. Angajatorii ar trebui să prezinte aceste 
rezultate angajaților și reprezentanților 
acestora, sub forma unor statistici salariale, 
defalcate în funcție de gen. Aceste 
informații ar trebui centralizate la nivel 
sectorial și național, în fiecare stat 
membru.

2.4. Angajatorii ar trebui să prezinte aceste 
rezultate angajaților și reprezentanților 
acestora, sub forma unor statistici salariale, 
defalcate în funcție de gen, ținând cont 
însă de protecția datelor personale. Aceste 
informații ar trebui centralizate la nivel 
sectorial și național, în fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 68
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 5

Recomandarea Amendamentul

2.5. Ar trebui să li se impună 
angajatorilor să adopte o politică de 
transparență cu privire la compunerea și 
la structurile salariale, inclusiv primele, 
bonificațiile și alte avantaje care fac parte 
din remunerație.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 69
Siiri Oviir

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 5a (nou)

Recomandarea Amendamentul

2.5a. Remunerarea angajaților
autorităților naționale sau locale, inclusiv 
remunerarea suplimentară, primele și alte 
beneficii care fac parte din remunerare, 
ar trebui să fie făcute publice.

Or. et

Amendamentul 70
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 2 punctul 5a (nou)

Recomandarea Amendamentul

2.5.a. atunci când statisticile referitoare la 
salarii indică existența unor diferențe 
colective sau individuale de remunerare 
pe motive de gen, angajatorii sunt obligați 
să analizeze suplimentar aceste diferențe 
și să ia măsuri în vederea eliminării lor. 

Or. en

Amendamentul 71
Andrea Češková

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 3 punctul 1

Recomandarea Amendamentul

3.1. Conceptul de valoare a muncii trebuie 
să se bazeze pe calificare, aptitudini sau 
responsabilitate, cu accent pe calitatea 

3.1. Conceptul de valoare a muncii trebuie 
să se bazeze pe calificare, aptitudini sau 
responsabilitate, cu accent pe calitatea 
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muncii, în scopul promovării egalității de 
șanse între femei și bărbați și nu ar trebui 
să fie caracterizat de o abordare 
stereotipizată defavorabilă femeilor, de 
exemplu, prin accentuarea puterii fizice în 
locul abilităților de comunicare 
interpersonală sau al responsabilității. În 
consecință, femeile trebuie să beneficieze 
de informații, asistență și/sau formare cu 
privire la negocierile salariale, 
clasificarea ocupațiilor și grilele salariale.
Trebuie prevăzută posibilitatea ca 
sectoarelor de activitate și întreprinderilor 
să li se solicite să evalueze dacă sistemele 
proprii de clasificare a ocupațiilor reflectă 
în modul solicitat dimensiunea de gen și să 
opereze modificările necesare.

muncii, în scopul promovării egalității de 
șanse între femei și bărbați și nu ar trebui 
să fie caracterizat de o abordare 
stereotipizată defavorabilă femeilor, de 
exemplu, prin accentuarea puterii fizice în 
locul abilităților de comunicare 
interpersonală sau al responsabilității. În 
consecință, femeile trebuie să beneficieze 
de informații corecte referitoare la gradul 
relevant de remunerare. Trebuie prevăzută 
posibilitatea ca sectoarelor de activitate și 
întreprinderilor să li se solicite să evalueze 
dacă sistemele proprii de clasificare a 
ocupațiilor reflectă în modul solicitat 
dimensiunea de gen și să opereze 
modificările necesare.

Or. en

Amendamentul 72
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 3 punctul 1

Recomandarea Amendamentul

3.1. Conceptul de valoare a muncii trebuie 
să se bazeze pe calificare, aptitudini sau
responsabilitate, cu accent pe calitatea 
muncii, în scopul promovării egalității de 
șanse între femei și bărbați și nu ar trebui 
să fie caracterizat de o abordare 
stereotipizată defavorabilă femeilor, de 
exemplu, prin accentuarea puterii fizice în 
locul abilităților de comunicare 
interpersonală sau al responsabilității. În 
consecință, femeile trebuie să beneficieze 
de informații, asistență și/sau formare cu 
privire la negocierile salariale, clasificarea 
ocupațiilor și grilele salariale.

3.1. Conceptul de valoare a muncii trebuie 
să se bazeze pe calificare, aptitudini și
responsabilitate, cu accent pe calitatea 
muncii, în scopul promovării egalității de 
șanse între femei și bărbați și nu ar trebui 
să fie caracterizat de o abordare 
stereotipizată defavorabilă femeilor, de 
exemplu, prin accentuarea puterii fizice în 
locul abilităților de comunicare 
interpersonală sau al responsabilității. În 
consecință, femeile trebuie să beneficieze 
de informații, asistență și/sau formare cu 
privire la negocierile salariale, clasificarea 
ocupațiilor și grilele salariale.

Or. en
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Amendamentul 73
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 3 punctul 1a (nou)

Recomandarea Amendamentul

3.1.a. practica evaluării locurilor de 
muncă sau a creării de sisteme de 
clasificare a locurilor de muncă trebuie să 
includă o utilizare a conceptului de 
valoare care să fie neutră din perspectiva
genului, garantând astfel că locurile de 
muncă care presupun o responsabilitate 
față de individ trebuie să fie considerate 
ca având o valoare egală cu locurile de 
muncă ce implică responsabilitate pentru 
resurse materiale sau financiare.

Or. en

Amendamentul 74
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 3 punctul 2

Recomandarea Amendamentul

3.2. Inițiativa Comisiei ar trebui să invite 
statele membre să introducă clasificarea 
profesională, respectând principiul 
egalității dintre femei și bărbați, permițând 
atât angajatorilor, cât și lucrătorilor să 
identifice posibile discriminări de 
remunerare bazate pe o definiție 
părtinitoare a grilei salariale.
Respectarea legislațiilor și a tradițiilor 
naționale referitoare la sistemul de relații 
industriale continuă să fie importantă.
Astfel de elemente legate de evaluarea 
muncii și de clasificarea ocupațiilor ar 
trebui să fie, de asemenea, transparente și 
să fie puse la dispoziția tuturor factorilor 
interesați, precum și a inspectoratelor de 

3.2. Inițiativa Comisiei ar trebui să invite 
statele membre să introducă clasificarea 
profesională, respectând principiul 
egalității dintre femei și bărbați, permițând 
atât angajatorilor, cât și lucrătorilor să 
identifice posibile discriminări de 
remunerare bazate pe o definiție 
părtinitoare a grilei salariale.
Respectarea legislațiilor și a tradițiilor 
naționale referitoare la sistemul de relații 
industriale continuă să fie importantă.
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muncă și a organismelor de promovare a 
egalității.

Or. en

Amendamentul 75
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 3 punctul 2

Recomandarea Amendamentul

3.2. Inițiativa Comisiei ar trebui să invite
statele membre să introducă clasificarea 
profesională, respectând principiul 
egalității dintre femei și bărbați, permițând 
atât angajatorilor, cât și lucrătorilor să 
identifice posibile discriminări de 
remunerare bazate pe o definiție 
părtinitoare a grilei salariale. Respectarea 
legislațiilor și a tradițiilor naționale 
referitoare la sistemul de relații industriale 
continuă să fie importantă.  Astfel de 
elemente legate de evaluarea muncii și de 
clasificarea ocupațiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, transparente și să fie puse la 
dispoziția tuturor factorilor interesați, 
precum și a inspectoratelor de muncă și a 
organismelor de promovare a egalității. 

3.2. Inițiativa Comisiei ar trebui să 
încurajeze statele membre să introducă 
clasificarea profesională, respectând 
principiul egalității dintre femei și bărbați, 
permițând atât angajatorilor, cât și 
lucrătorilor să identifice posibile 
discriminări de remunerare bazate pe o 
definiție părtinitoare a grilei salariale. 
Respectarea legislațiilor și a tradițiilor 
naționale referitoare la sistemul de relații 
industriale continuă să fie importantă.  
Astfel de elemente legate de evaluarea 
muncii și de clasificarea ocupațiilor ar 
trebui să fie, de asemenea, transparente și 
să fie puse la dispoziția tuturor factorilor 
interesați, precum și a inspectoratelor de 
muncă și a organismelor de promovare a 
egalității.

Or. en

Amendamentul 76
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 3 punctul 4

Recomandarea Amendamentul

3.4. O evaluare profesională neutră din 
punct de vedere al genului ar trebui să se 

3.4. O evaluare profesională neutră din 
punct de vedere al genului ar trebui să se 
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bazeze pe sisteme de clasificare și de 
organizare a personalului, pe experiența 
profesională și pe productivitate, evaluate 
în primul rând din punct de vedere 
calitativ, care să fie utilizate drept sursă de 
date și de grile de evaluare ce urmează să 
servească la stabilirea remunerațiilor, 
ținând cont, în mod corespunzător, de 
principiul transparenței și al 
comparabilității.

bazeze pe sisteme de clasificare și de 
organizare a personalului, pe experiența 
profesională și pe productivitate, evaluate 
în primul rând din punct de vedere
calitativ, cum ar fi educația și alte 
calificări, cerințele psihice și fizice, 
responsabilitatea pentru resursele umane 
și materiale, care să fie utilizate drept sursă 
de date și de grile de evaluare ce urmează 
să servească la stabilirea remunerațiilor, 
ținând cont, în mod corespunzător, de 
principiul transparenței și al 
comparabilității.

Or. en

Amendamentul 77
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 4

Recomandarea Amendamentul

Organismele de promovare și monitorizare 
a egalității ar trebui să joace un rol mai 
mare în diminuarea decalajului de 
remunerare între bărbați și femei. 
Organismele ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza, de a prezenta rapoarte și, 
acolo unde este posibil, de a pune în 
aplicare mai eficient și mai independent 
legislația privind egalitatea de gen, fiind 
în același timp finanțate în mod 
corespunzător. În vederea consolidării 
mandatelor organismelor, articolul 20 din 
Directiva 2006/54/CE ar trebui revizuit, 
astfel încât să li se permită:
- sprijinirea și consilierea victimelor 
discriminării salariale;
- efectuarea unor studii independente cu 
privire la decalajul de remunerare;
- publicarea de rapoarte independente și 
formularea de recomandări cu privire la 
toate chestiunile legate de discriminarea 
salarială;

Organismele de promovare și monitorizare 
a egalității ar trebui să joace un rol mai 
mare în diminuarea decalajului de 
remunerare între bărbați și femei. 
Organismele ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza și de a prezenta rapoarte. 
În vederea consolidării mandatelor 
organismelor, articolul 20 din 
Directiva 2006/54/CE ar trebui revizuit, 
astfel încât să li se permită:
- sprijinirea și consilierea victimelor 
discriminării salariale;
- efectuarea unor studii independente cu 
privire la decalajul de remunerare;
- publicarea de rapoarte independente și 
formularea de recomandări cu privire la 
toate chestiunile legate de discriminarea 
salarială;
- oferirea unor cursuri de formare speciale 
pentru parteneri sociali și pentru avocați, 
judecători și ombudsmani, pe baza unui set 
de instrumente analitice și de măsuri 
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- atribuții juridice pentru a iniția propriile 
anchete;
- atribuții juridice pentru a impune 
sancțiuni în cazuri de încălcare a 
principiului remunerării  egale pentru  
muncă egală și/sau de a prezenta cazurile 
de discriminare salarială în fața 
instanțelor;
- oferirea unor cursuri de formare speciale 
pentru parteneri sociali și pentru avocați, 
judecători și ombudsmani, pe baza unui set 
de instrumente analitice și de măsuri 
orientate care să fie utilizate pentru 
elaborarea contractelor sau pentru 
verificarea aplicării normelor și politicilor 
destinate combaterii decalajului 
remunerare, precum și asigurarea de 
cursuri de formare și de materiale de 
formare pentru angajatori pe tema evaluării 
profesionale nediscriminatorii.

orientate care să fie utilizate pentru 
elaborarea contractelor sau pentru 
verificarea aplicării normelor și politicilor 
destinate combaterii decalajului 
remunerare, precum și asigurarea de 
cursuri de formare și de materiale de 
formare pentru angajatori pe tema evaluării 
profesionale nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 78
Franziska Katharina Brantner

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 4 punctul 1 liniuța 5a (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- competențe juridice de a solicita 
despăgubiri colective, inclusiv acțiunea de 
grup (cereri în numele membrilor 
grupului), procesele colective (cereri 
multiple) și acțiunile colective (cereri în 
numele unui grup nedefinit); 

Or. en

Amendamentul 79
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
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Recomandarea nr. 5 punctul 2

Recomandarea Amendamentul

Responsabilitatea sindicatelor ar trebui să 
fie consolidată, iar conducerea ar putea, 
de asemenea, să joace un rol important nu 
numai în ceea ce privește echitatea 
remunerării, ci și din punct de vedere al 
creării unui climat care să susțină 
partajarea egală a responsabilităților de 
îngrijire și avansarea în carieră atât pentru 
bărbați, cât și pentru femei.

Conducerea poate juca un rol important nu 
numai în ceea ce privește echitatea 
remunerării, ci și din punct de vedere al 
creării unui climat care să susțină 
partajarea egală a responsabilităților de 
îngrijire și avansarea în carieră atât pentru 
bărbați, cât și pentru femei.

Or. en

Amendamentul 80
Britta Thomsen

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 5 punctul 3a (nou)

Recomandarea Amendamentul

Pentru a promova egalitatea de
remunerare pentru muncă egală, 
propunem elaborarea de către Comisie a 
unui ghid operativ, destinat în mod 
practic utilizării în cadrul dialogului 
social desfășurat la nivelul societăților și 
al statelor membre. Acest ghid ar trebui să 
includă orientări și criterii utile pentru 
stabilirea valorii muncii și pentru 
compararea locurilor de muncă. Acesta ar 
trebui să includă, de asemenea, sugestii 
pentru metode posibile de evaluare a 
locurilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 81
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
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Recomandarea nr. 6 punctul 1 liniuța 2

Recomandarea Amendamentul

- politici specifice care să facă posibilă 
reconcilierea vieții profesionale cu viața de 
familie și viața personală, vizând îngrijirea 
copiilor și alte servicii de îngrijire, 
organizarea flexibilă a muncii  și a orelor, 
precum și concediul de maternitate, de 
paternitate, parental și familial;

- politici specifice care să facă posibilă 
reconcilierea vieții profesionale cu viața de 
familie și viața personală, vizând îngrijirea 
copiilor și alte servicii de îngrijire, 
organizarea flexibilă a muncii și a orelor, 
precum și concediul de maternitate, de 
paternitate, parental și familial care să fie
accesibil, rezonabil și durabil;

Or. en

Amendamentul 82
Iratxe García Pérez

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 6 punctul 1 liniuța 2

Recomandarea Amendamentul

- politici specifice care să facă posibilă 
reconcilierea vieții profesionale cu viața de 
familie și viața personală, vizând îngrijirea 
copiilor și alte servicii de îngrijire, 
organizarea flexibilă a muncii și a orelor, 
precum și concediul de maternitate, de 
paternitate, parental și familial; 

- politici specifice care să facă posibilă 
reconcilierea vieții profesionale cu viața de 
familie și viața personală, vizând îngrijirea 
de calitate și accesibilă din punct de 
vedere financiar a copiilor și îngrijirea 
altor persoane dependente, precum și alte 
servicii de îngrijire, organizarea flexibilă a 
muncii și a orelor, precum și concediul de 
maternitate, de paternitate, parental și 
familial;

Or. es

Amendamentul 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková, 

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 6 punctul 1 liniuța 3
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Recomandarea Amendamentul

- măsuri concrete și afirmative (în 
conformitate cu articolul 157 alineatul (4) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene) pentru a combate decalajul de 
remunerare și segregarea de gen, care să fie 
aplicate de către partenerii sociali și 
organizațiile de promovare a egalității de 
șanse, la diverse niveluri, atât contractuale, 
cât și sectoriale, precum: promovarea unor 
acorduri salariale pentru a combate 
decalajul de remunerare între bărbați și 
femei, anchete sociologice în legătură cu 
egalitatea de remunerare, stabilirea unor 
obiective și a unor indicatori calitativi și 
cantitativi și susținerea schimbului de cele 
mai bune practici;

- măsuri concrete (în conformitate cu 
articolul 157 alineatul (4) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene) 
pentru a combate decalajul de remunerare 
și segregarea de gen, care să fie aplicate de 
către partenerii sociali și organizațiile de 
promovare a egalității de șanse, la diverse 
niveluri, atât contractuale, cât și sectoriale, 
precum: promovarea unor acorduri 
salariale pentru a combate decalajul de 
remunerare între bărbați și femei, anchete 
sociologice în legătură cu egalitatea de 
remunerare pentru muncă egală, stabilirea 
unor obiective și a unor indicatori calitativi 
și cantitativi și susținerea schimbului de 
cele mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 84
Andrea Češková

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 6 punctul 1 liniuța 4

Recomandarea Amendamentul

- inserarea unei clauze în contractele de 
achiziții publice care să prevadă 
respectarea egalității de gen și a egalității 
de remunerare.

- inserarea unei clauze în contractele de 
achiziții publice care să prevadă 
respectarea egalității de gen și a egalității 
de remunerare pentru muncă egală.

Or. en

Amendamentul 85
Iratxe García Pérez

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 7 punctul 1 liniuța 4a (nouă)



AM\894584RO.doc 45/48 PE483.791v01-00

RO

Recomandarea Amendamentul

- elaborarea unor orientări specifice 
privind monitorizarea diferențelor de 
remunerare, în contextul negocierilor 
colective, care să fie puse la dispoziție pe 
un site internet tradus în mai multe limbi 
și accesibil tuturor;

Or. es

Amendamentul 86
Marina Yannakoudakis

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 8

Recomandarea Amendamentul

8.1. Din diverse motive, legislația în acest 
domeniu este, în mod evident, mai puțin 
eficientă și, având în vedere faptul 
că problema în ansamblul ei nu poate fi 
rezolvată doar prin intermediul legislației, 
Comisia și 
statele membre ar trebui să consolideze 
legislația actuală prin introducerea unor 
tipuri de sancțiuni eficiente, 
proporționate și disuasive.
8.2. Este important ca statele membre să 
adopte măsurile
necesare pentru a asigura că 
nerespectarea principiului remunerării 
egale pentru munca de valoarea egală 
face obiectul unor sancțiuni 
corespunzătoare în conformitate
cu dispozițiile legale în vigoare.
8.3. Se reamintește că în temeiul 
Directivei 2006/54/CE, statele membre 
sunt deja obligate să asigure despăgubiri 
sau măsuri reparatorii (articolul 18), 
precum și sancțiuni (articolul 25). Aceste 
prevederi nu sunt totuși suficiente pentru 

Se reamintește că în temeiul 
Directivei 2006/54/CE, statele membre 
sunt deja obligate să asigure despăgubiri 
sau măsuri reparatorii (articolul 18), 
precum și sancțiuni (articolul 25).

                                               
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
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a evita nerespectarea principiului 
remunerării egale . Din acest motiv, se 
propune efectuarea unui studiu cu privire 
la posibilitatea, eficacitatea și consecințele 
unor posibile sancțiuni, cum ar fi:  
penalități, care trebuie să includă plata 
unor despăgubiri către victimă; amenzile 
administrative (de exemplu, în cazul lipsei 
înștiințării sau a comunicării cu caracter 
obligatoriu sau al imposibilității de acces 
la analiza și la evaluarea statisticilor 
salariale defalcate în funcție de gen 
(conform recomandării 2)) solicitate de 
inspectoratele de muncă sau de 
organismele competente de promovare a 
egalității; pierderea dreptului de a 
beneficia de fonduri publice, subvenții 
(inclusiv fonduri UE administrate de 
statele membre) și de procedurile de 
achiziții publice, așa cum prevăd deja
Directivele 2004/17/CE1 și 2004/18/CE2

privind procedura de achiziții publice.

Or. en

Amendamentul 87
Inês Cristina Zuber

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 8 punctul 2a (nou)

Recomandarea Amendamentul

8.2a. În ciuda legislației existente, 
inspecțiile și măsurile punitive sunt
adesea extrem de inadecvate în ceea ce 
privește principiul egalității de 
remunerare. Aceste aspecte trebuie să fie
considerate o prioritate, iar agențiile și 
organismele responsabile pentru acestea
trebuie să aibă la dispoziție resursele
tehnice și financiare necesare.  

Or. pt



AM\894584RO.doc 47/48 PE483.791v01-00

RO

Amendamentul 88
Inês Cristina Zuber

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 8 punctul 3 liniuța 3

Recomandarea Amendamentul

- pierderea dreptului de a beneficia de 
fonduri publice, subvenții (inclusiv 
fonduri UE administrate de statele 
membre) și de procedurile de achiziții 
publice, așa cum prevăd deja Directivele 
2004/17/CE1 și 2004/18/CE2 privind 
procedura de achiziții publice. 

eliminat

Or. pt

Amendamentul 89
Franziska Katharina Brantner

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 8 punctul 3 liniuța 3a (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- identificarea infractorilor, care trebuie 
făcută publică;

Or. en

Amendamentul 90
Iratxe García Pérez

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 8 punctul 3 liniuța 3a (nouă)

Recomandarea Amendamentul

- identificarea infractorilor, care ar trebui 
să fie făcută publică;

                                               
 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
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Or. es

Amendamentul 91
Inês Cristina Zuber

Anexă la proiectul de propunere de rezoluție
Recomandarea nr. 9 punctul 1

Recomandarea Amendamentul

9.1. Un domeniu care necesită măsuri 
urgente este acela circumscris de faptul 
că, după cât se pare, munca cu fracțiune 
de normă este penalizată salarial. Această 
situație impune o evaluare și o eventuală 
revizuire a Directivei 97/81/CE a 
Consiliului din 15 decembrie 1997 privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe 
fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, 
CEIP și CES – anexa: Acord-cadru 
privind munca pe fracțiune de normă, 
care prevede remunerarea egală a 
lucrătorilor cu normă întreagă și a celor 
cu fracțiune de normă, precum și măsuri 
mai bine orientate și mai eficace în 
acordurile colective.

eliminat

Or. pt


