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27.1.2020 B9-0073/3

Amendamentul 3
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaj Villumsen
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât diferențele salariale și de 
remunerare sunt o expresie a nivelului 
mai ridicat de exploatare a femeilor pe 
piața forței de muncă; întrucât 
discriminarea continuă între femei și 
bărbați este promovată în mod deliberat, 
pentru a facilita și intensifica politicile 
care vizează să impună salarii reduse și 
dereglementarea muncii; întrucât cauzele 
profunde ale discriminării salariale între 
femei și bărbați derivă din această 
realitate mai generală a dereglementării și 
devalorizării muncii, dar și din lipsa unor 
măsuri care să permită un echilibru 
adecvat între viața profesională, viața de 
familie și viața personală a femeilor, ca 
urmare a condițiilor de muncă tot mai 
precare care au drept rezultat perioade 
mai scurte de muncă de-a lungul vieții și 
impun femeilor condiții mai precare de 
muncă, cum ar fi munca cu fracțiune de 
normă sau munca temporară cu salarii 
mai mici;
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27.1.2020 B9-0073/4

Amendamentul 4
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât este necesar să se apere 
drepturile femeilor, la nivel legislativ și în 
viața reală, și să se ia măsuri de 
combatere a tuturor formelor de 
exploatare, violență, oprimare și 
inegalitate între femei și bărbați;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/5

Amendamentul 5
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât acest decalaj de pensii se 
datorează inegalităților acumulate pe 
parcursul activității femeilor în câmpul 
muncii și din perioadele de absență de pe 
piața muncii care sunt impuse femeilor ca 
urmare a unor forme multiple de 
inegalitate și discriminare, precum și a 
unei remunerări mai scăzute și a 
discriminării salariale; întrucât, pentru a 
depăși inegalitățile în materie de pensii și 
a mări pensiile în general, este neapărat 
necesar ca sistemele de securitate socială 
să continue să existe în sfera publică și să 
includă principiile solidarității și 
redistribuirii, precum și să se depună 
eforturi cât se poate de susținute pentru a 
combate munca precară și 
dereglementată;

Or. en



AM\1197471RO.docx PE643.497v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.1.2020 B9-0073/6

Amendamentul 6
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Eugenia Rodríguez Palop, Leila 
Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât drepturile la remunerare 
egală pentru muncă de valoare egală, 
stabilite prin lege, sunt adesea limitate sau 
neîndeplinite; întrucât este necesar să se 
intensifice identificarea discriminării - 
directe și indirecte - și promovarea unei 
combateri eficiente a acesteia, în special 
prin intermediul autorităților naționale de 
inspecție a muncii; întrucât negocierea 
colectivă este un factor decisiv pentru 
inversarea și depășirea inegalităților; 
întrucât, pentru persoanele care se 
confruntă cu sărăcia, garantarea 
remunerării egale pentru o muncă de 
valoare egală este insuficientă în sine, iar 
remunerarea egală ar trebui să fie 
urmărită ca parte a unei creșteri generale 
a salariilor lucrătorilor;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/7

Amendamentul 7
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. își exprimă regretul profund cu 
privire la persistența diferenței de 
remunerare între femei și bărbați în UE, 
care are repercusiuni negative asupra 
situației sociale și economice a femeilor; 
invită statele membre să ia măsuri 
concrete și urgente pentru a depăși 
inegalitățile salariale și a garanta o 
remunerare egală pentru muncă egală, 
promovând, totodată, o creștere generală 
a salariilor; invită statele membre să 
crească salariul minim național la un 
nivel care să permită oamenilor să facă 
față costurilor vieții și să garanteze 
implementarea deplină a acestor măsuri; 
invită statele membre, de asemenea, să ia 
măsuri specifice pentru a elimina 
decalajul de pensii între bărbați și femei, 
și anume printr-o creștere generală, unică 
și semnificativă a pensiilor;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/8

Amendamentul 8
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că diferența de 
remunerare între femei și bărbați și 
cauzele acesteia au consecințe 
exponențial dezastruoase pentru femei de-
a lungul vieții, culminând cu un decalaj 
de pensii între femei și bărbați, care este 
de peste două ori mai mare decât 
diferența de remunerare; reamintește că 
femeile sunt mai expuse riscului de 
sărăcie la bătrânețe decât bărbații, din 
cauza diferențelor de remunerare și de 
timp de lucru de pe tot parcursul vieții, a 
vârstelor diferite de pensionare pentru 
bărbați și femei din unele state membre, 
precum și a faptului că mai multe femei 
în vârstă trăiesc singure; invită statele 
membre să pună în aplicare măsuri 
specifice de combatere a riscului de 
sărăcie la femeile în vârstă, mărind 
pensiile, dar și oferind sprijin social; 
afirmă că, pe lângă promovarea unei 
reglementări a muncii bazate pe drepturi 
de muncă mai extinse, muncă 
reglementată și interzicerea muncii 
precare, ar trebui reintrodusă, apărată și 
promovată negocierea colectivă, ca 
instrument decisiv pentru depășirea 
inegalităților, în special în ceea ce privește 
salariile, dar și apărarea și consolidarea 
drepturilor de muncă;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/9

Amendamentul 9
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de a elimina 
diferența de remunerare dintre femei și 
bărbați printr-o aplicare riguroasă a 
principiului remunerației egale pentru 
muncă egală sau pentru muncă de 
valoare egală, nu doar prin legislație și 
măsuri de combatere a discriminării 
salariale, ci și prin reintroducerea, 
promovarea și apărarea negocierii 
colective; solicită, de asemenea, măsuri 
care să combată segregarea verticală și 
orizontală în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă, precum și practicile 
discriminatorii în deciziile de recrutare și 
promovare; solicită măsuri care să 
sporească protecția socială în domeniul 
maternității, al șomajului, al bolilor, al 
accidentelor de muncă și al bolilor 
profesionale;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/10

Amendamentul 10
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că accesul la muncă și 
condițiile care o facilitează sunt esențiale 
pentru a asigura emanciparea și 
independența femeilor în toate sferele 
vieții, de la muncă la participarea socială, 
economică și politică, printre altele; 
consideră că progresul către atingerea 
egalității între femei și bărbați și 
promovarea drepturilor femeilor 
reprezintă o cale a progresului social 
pentru societate în ansamblul ei, ce 
permite, în același timp, îmbunătățirea 
situației socioeconomice a femeilor;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/11

Amendamentul 11
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că efectele pe termen 
lung ale politicilor neoliberale impuse de 
UE au un impact negativ asupra 
capacitării economice a femeilor și a 
realizării egalității între femei și bărbați, 
deoarece femeile sunt afectate în mod 
deosebit de creșterea șomajului, 
dereglementarea pieței forței de muncă, 
precaritatea din ce în ce mai mare și 
nivelurile scăzute de remunerare, iar 
reducerile în serviciile publice, în special 
în domeniul sănătății și al educației, 
precum și reducerile prestațiilor sociale 
măresc și mai mult formele multiple de 
discriminare și inegalitățile cu care se 
confruntă femeile;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/12

Amendamentul 12
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să se abțină de la 
promovarea tuturor recomandărilor 
politice care ar conduce la creșterea 
relațiilor de muncă precare, 
dereglementarea muncii și a orelor de 
lucru, reducerea salariilor, subminarea 
negocierii colective sau privatizarea 
serviciilor publice și a sistemelor de 
securitate socială;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/13

Amendamentul 13
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că colectarea de date 
defalcate pe genuri trebuie îmbunătățită 
în continuare în domenii precum munca 
informală, antreprenoriatul, accesul la 
finanțare și la servicii medicale, violența 
împotriva femeilor și munca 
neremunerată; subliniază necesitatea de a 
colecta și de a utiliza date și dovezi de 
calitate pentru a elabora politici bine 
documentate și bazate pe elemente 
concrete; invită atât Comisia, cât și statele 
membre să colecteze date defalcate pentru 
a evalua și monitoriza mai bine progresele 
înregistrate în ceea ce privește eliminarea 
diferențelor de remunerare între femei și 
bărbați, acordând, în același timp, o 
atenție deosebită grupurilor care se 
confruntă cu forme multiple și 
intersectoriale de discriminare, cum ar fi 
femeile cu dizabilități, femeile migrante și 
cele aparținând minorităților etnice, 
femeile rome, femeile în vârstă, mamele 
singure și persoanele LGBTIQ;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/14

Amendamentul 14
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, João Ferreira, Eugenia 
Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită statele membre să 
consolideze capacitatea autorităților 
publice din domeniul muncii, în special la 
nivelul resurselor umane și al capacității 
tehnice și structurale, pentru a garanta că 
se iau măsurile necesare pentru a aplica 
drepturile lucrătorilor stabilite prin 
legislație sau prin contractul colectiv de 
muncă, inclusiv prin impunerea de 
sancțiuni întreprinderilor care nu 
respectă normele; solicită, în plus, să se 
realizeze o evaluare a posibilității de a 
acorda fonduri UE întreprinderilor numai 
cu condiția ca acestea să aplice standarde 
înalte de muncă și să nu recurgă la 
practici discriminatorii față de femei;

Or. en
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27.1.2020 B9-0073/15

Amendamentul 15
Sandra Pereira, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Eugenia Rodríguez Palop, Leila 
Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să 
consolideze protecția maternității, a 
paternității și a statutului de părinte în 
legislația muncii, în special mărind 
perioada de concediu și garantând că 
aceasta e plătită integral și reducând 
numărul de ore de lucru pe durata 
alăptării, precum și luând măsuri 
adecvate pentru a pune în aplicare 
această protecție, dar și investind în 
furnizarea unei rețele publice gratuite de 
servicii de educație și de îngrijire a 
copiilor preșcolari și de servicii de 
îngrijire pe termen lung; respinge 
implementarea unor formule de lucru 
flexibile, acesta fiind un instrument care 
dereglementează piața muncii și slăbește 
drepturile lucrătorilor; constată că lipsa 
de disponibilitate, costurile prohibitive și 
lipsa unei infrastructuri adecvate pentru 
servicii de calitate de îngrijire a copiilor 
rămân un obstacol semnificativ, în primul 
rând, în calea participării egale a femeilor 
la toate aspectele vieții societății, inclusiv 
ocuparea forței de muncă;

Or. en


