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Изменение 1
Евелин Регнер, Мария Нойхл, Агнес Йонгериус, Елизабета Гуалмини
от името на групата S&D
Ернест Уртасун, Александра Луиз Розенфийлд Филипс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
относно разликата в заплащането на жените и мъжете

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства ангажимента както на 
председателя на Комисията, така и на 
члена на Комисията, отговарящ за 
равенството, да се предвидят мерки за 
въвеждане на обвързващи мерки за 
прозрачност в заплащането през 
първите 100 дни от мандата на 
Комисията; счита, че бъдещата 
директива следва да се прилага както за 
частния, така и за публичния сектор, и 
за целия пакет относно 
възнагражденията, включително всички 
негови компоненти, и да има широк 
обхват, в който надлежно се отчитат 
особеностите на малките и средните 
предприятия (МСП); призовава 
Комисията да обмисли въвеждането 
на конкретни мерки въз основа на 
препоръката си от 2014 г.; изразява 
твърдото си убеждение, че такива мерки 
са необходими за установяване на 
случаите на дискриминация при 
заплащането, за да могат работниците 
да вземат информирани решения и при 
необходимост да предприемат действия; 
призовава Комисията да насърчава 
ролята на социалните партньори и на 
колективното договаряне на всички 
равнища (национално, секторно, местно 
и дружествено) в предстоящото 
законодателство относно прозрачността 
на заплащането;

4. приветства ангажимента както на 
председателя на Комисията, така и на 
члена на Комисията, отговарящ за 
равенството, да се предвидят мерки за 
въвеждане на обвързващи мерки за 
прозрачност в заплащането през 
първите 100 дни от мандата на 
Комисията; счита, че бъдещата 
директива следва да включва силни 
политики на прилагане и санкции за 
тези, които не я спазват, и следва да 
се прилага както за частния, така и за 
публичния сектор, като надлежно се 
отчитат особеностите на малките и 
средните предприятия (МСП), и за 
целия пакет относно възнагражденията, 
включително всички негови 
компоненти, и да има широк обхват,; 
призовава Комисията да въведе 
конкретни мерки въз основа на 
препоръката си от 2014 г., като 
например: а) ясно определяне на 
критериите за оценка на стойността 
на труда, б) неутрални по отношение 
на пола системи за оценяване и 
класифициране на труда, 
в) задължителни одити на 
заплащането на жените и мъжете и 
доклади за гарантиране на равно 
заплащане, г) право на работниците 
да изискат пълна информация за 
заплащането и право на правна 
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защита, и д) ясни цели по отношение 
на индикаторите на дружествата във 
връзка с равенството; изразява 
твърдото си убеждение, че такива мерки 
са необходими за установяване на 
случаите на дискриминация при 
заплащането, за да могат работниците 
да вземат информирани решения и при 
необходимост да предприемат действия; 
призовава Комисията да насърчава 
ролята на социалните партньори и на 
колективното договаряне на всички 
равнища (национално, секторно, местно 
и дружествено) в предстоящото 
законодателство относно прозрачността 
на заплащането;
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