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Amendamentul 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
în numele Grupului S&D
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Diferența de remunerare între femei și bărbați

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută angajamentul Președintei 
Comisiei și al comisarei pentru egalitate de 
a prezenta propuneri de introducere a unor 
măsuri obligatorii de asigurare a 
transparenței salariale în primele 100 de 
zile de mandat al Comisiei; consideră că 
viitoarea directivă ar trebui să se aplice atât 
în sectorul privat, cât și în cel public, 
precum și întregului pachet privind 
remunerarea, cu toate componentele sale, și 
să aibă un domeniu de aplicare larg, ținând 
seama în mod corespunzător de 
particularitățile întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri); invită Comisia să ia 
în considerare introducerea unor măsuri 
concrete, pe baza Recomandării sale din 
2014; este ferm convins că astfel de măsuri 
sunt necesare pentru a identifica cazurile 
de discriminare în materie de remunerare, 
astfel încât lucrătorii să poată lua decizii în 
cunoștință de cauză și să acționeze atunci 
când este necesar; invită Comisia să 
promoveze rolul partenerilor sociali și al 
negocierii colective la toate nivelurile 
(național, sectorial, local și al 
întreprinderilor) în viitoarea legislație 
privind transparența salarială;

4. salută angajamentul Președintei 
Comisiei și al comisarei pentru egalitate de 
a prezenta propuneri de introducere a unor 
măsuri obligatorii de asigurare a 
transparenței salariale în primele 100 de 
zile de mandat al Comisiei; consideră că 
viitoarea directivă ar trebui să includă 
politici hotărâte de aplicare și sancțiuni 
pentru nerespectarea prevederilor și ar 
trebui să se aplice atât în sectorul privat, 
cât și în cel public, ținând seama în mod 
corespunzător de particularitățile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri), precum și întregului pachet privind 
remunerarea, cu toate componentele sale, și 
să aibă un domeniu de aplicare larg; invită 
Comisia să introducă măsuri concrete, pe 
baza Recomandării sale din 2014, cum ar 
fi (a) definirea clară a criteriilor de 
evaluare a valorii muncii, (b) audituri și 
sisteme de clasificare ale locurilor de 
muncă neutre din punctul de vedere al 
genului, (c) audituri și rapoarte 
obligatorii cu privire la salarii urmărind 
criterii de gen, în vederea garantării 
egalității de remunerare, (d) dreptul 
lucrătorilor de a solicita informații 
complete în materie de remunerare și 
dreptul la reparații și (e) obiective clare 
privind performanța în materie de 
egalitate a societăților; este ferm convins 
că astfel de măsuri sunt necesare pentru a 
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identifica cazurile de discriminare în 
materie de remunerare, astfel încât 
lucrătorii să poată lua decizii în cunoștință 
de cauză și să acționeze atunci când este 
necesar; invită Comisia să promoveze rolul 
partenerilor sociali și al negocierii 
colective la toate nivelurile (național, 
sectorial, local și al întreprinderilor) în 
viitoarea legislație privind transparența 
salarială;
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