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Amendamentul 1
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene și în special 
articolul 141 din acesta,

Or. fr

Amendamentul 2
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Referirea 1b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere foaia de parcurs pentru 
egalitatea de gen 2006-2010,

Or. fr

Amendamentul 3
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Referirea 1c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere hotărârile Curții de 
Justiție a Comunităților Europene, în 
special hotărârea C-262/881

Or. fr

                                               
1 Hotărârea din 17 mai 1990 în cauza Barber, Culegere 1990, p.I-1889.
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Amendamentul 4
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Referirea 1d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Convenția ONU, 
obligatorie din punct de vedere juridic, 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor (CEDAW 
1979), în special articolul 11 alineatul (1) 
literele (d) și (e) și articolul 11 alineatul 
(2) litera (c),

Or. nl

Amendamentul 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

Α. având în vedere faptul că obiectivele 
Strategiei de la Lisabona în materie de 
angajare a femeilor și a persoanelor în 
vârstă, precum și obiectivele de la 
Barcelona în materie de servicii de 
supraveghere a copiilor sunt esențiale 
pentru viabilitatea sistemelor de pensii,

Α. întrucât obiectivele Strategiei de la 
Lisabona în materie de angajare a femeilor, 
a tinerilor și a persoanelor în vârstă, 
precum și obiectivele de la Barcelona în 
materie de servicii de îngrijire a copiilor 
sunt esențiale pentru viabilitatea sistemelor 
de pensii,

Or. el

Amendamentul 6
Ria Oomen-Ruijten

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

Aa. întrucât Obiectivele ONU de 
dezvoltare ale mileniului din 2000, în 
special obiectivul 3, presupun egalitatea 
de gen;

Or. nl

Amendamentul 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât situația ocupării forței de 
muncă din Europa nu corespunde 
strategiei de la Lisabona, al cărei scop 
este crearea unui număr mai mare de 
locuri de muncă și de mai bună calitate, 
ocuparea integrală a forței de muncă și 
incluziunea socială, în special a femeilor;

Or. en

Amendamentul 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât dimensiunea de gen și cea 
privind relațiile dintre generații sporește 
riscul unei poziții mai slabe pe piața 
muncii, deoarece femeile, precum și 
lucrătorii în vârstă și cei tineri, care au 
încheiat contracte nestandard, au mai 
puține șanse de a-și îmbunătăți poziția pe 
piața muncii;
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Or. en

Amendamentul 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

Β. având în vedere că, în termeni generali, 
femeile tind să aibă un parcurs al ocupării
mai puțin omogen și caracterizat de o 
evoluție salarială lentă, în timp ce bărbații 
tind să aibă un parcurs continuu al ocupării
cu o evoluție salarială mai susținută, ceea 
ce implică un decalaj în ceea ce privește
cotizațiile la sistemul de pensii și un risc 
crescut de sărăcie pentru femei,

Β. întrucât, în ciuda necesității de a spori 
rata de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor, cariera acestora tinde să 
fie mai fragmentată și caracterizată de o 
evoluție salarială lentă, în timp ce bărbații 
tind să aibă un parcurs profesional mai
puțin fragmentat, cu o evoluție salarială 
mai susținută, ceea ce implică un decalaj 
între lor cotizațiile la sistemul de pensii și 
un risc crescut de sărăcie pentru femei;

Or. el

Amendamentul 10
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. având în vedere că, în termeni generali, 
femeile tind să aibă un parcurs al ocupării 
mai puțin omogen și caracterizat de o 
evoluție salarială lentă, în timp ce bărbații 
tind să aibă un parcurs continuu al ocupării
cu o evoluție salarială mai susținută, ceea 
ce implică un decalaj în ceea ce privește
cotizațiile la sistemul de pensii și un risc 
crescut de sărăcie pentru femei,

B. întrucât, în general, cariera femeilor 
tinde să fie mai fragmentată și 
caracterizată de o evoluție salarială lentă, 
în timp ce bărbații tind să aibă un parcurs 
profesional mai puțin fragmentat, cu o 
evoluție salarială mai susținută, ceea ce 
implică un decalaj între cotizațiile lor la 
sistemul de pensii și un risc crescut de 
sărăcie pentru femei, care, în plus, 
reprezintă un risc pe termen lung, dată 
fiind speranța de viață mai lungă a 
acestora,
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Or. nl

Amendamentul 11
Roselyne Lefrançois

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. apreciază că egalitatea între bărbați și 
femei trebuie să figureze printre obiectivele 
reformelor sistemelor de asigurare socială
în măsura în care aceasta se înscrie în 
contextul inegalităților care persistă pe 
piața muncii în materie de salarii și de 
perspective în carieră și în ceea ce privește
distribuirea inegală a responsabilităților 
familiale și domestice;

1. consideră că egalitatea dintre bărbați și
femei trebuie să figureze printre obiectivele 
reformelor sistemelor de asigurări sociale
și de pensii, dar subliniază că inegalitățile 
din domeniu sunt, în special, inegalități 
indirecte, care sunt o consecință a 
disparităților care persistă pe piața muncii 
în materie de salarii și de perspective în 
carieră, precum și de distribuire inegală a 
responsabilităților familiale și domestice, și 
care, prin urmare, nu pot fi remediate 
decât prin luarea unor măsuri globale;

Or. fr

Amendamentul 12
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. apreciază că egalitatea între bărbați și 
femei trebuie să figureze printre obiectivele
reformelor sistemelor de asigurare socială
în măsura în care aceasta se înscrie în 
contextul inegalităților care persistă pe 
piața muncii în materie de salarii și de 
perspective în carieră și în ceea ce privește
distribuirea inegală a responsabilităților 
familiale și domestice;

1. consideră că egalitatea dintre bărbați și 
femei trebuie să figureze printre principiile
reformelor sistemelor de asigurări sociale
în măsura în care aceasta se înscrie în 
contextul inegalităților care persistă pe 
piața muncii în materie de salarii și de 
perspective în carieră, precum și de 
distribuire inegală a responsabilităților 
familiale și domestice;

Or. nl
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Amendamentul 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că o analiză și o reformă a 
sistemelor de asigurări sociale în statele 
membre trebuie realizate din perspectiva 
egalității de gen și trebuie să cuprindă 
individualizarea drepturilor la asigurări 
sociale, adaptând protecția socială și 
serviciile la structurile familiale în 
schimbare, și garantând faptul că 
sistemele de protecție socială 
contracarează mai eficient situația 
precară a femeilor și răspunde nevoilor 
familiilor netradiționale și a celor 
monoparentale;

Or. en

Amendamentul 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă în această privință asupra 
necesității politicilor active de ocupare 
pentru femei și persoanele în vârstă pentru 
a asigura drepturile la o pensie decentă în 
baza cotizațiilor la sistemele de pensii;

2. insistă, prin urmare, asupra necesității 
unor politici active de ocupare a forței de 
muncă pentru femei, tineri și persoanele în 
vârstă, pentru valorizarea 
corespunzătoare a forței de muncă și 
posibilitatea creării unor întreprinderi, 
precum și pentru a asigura, pe baza 
cotizațiilor la sistemele de pensii, dreptul 
acestora la o pensie decentă;

Or. el
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Amendamentul 15
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă în această privință asupra 
necesității politicilor active de ocupare 
pentru femei și persoanele în vârstă pentru 
a asigura drepturile la o pensie decentă în 
baza cotizațiilor la sistemele de pensii;

2. insistă, prin urmare, asupra necesității 
unor politici active de ocupare a forței de 
muncă pentru femei și persoanele în vârstă 
pentru a asigura, inter alia pe baza 
cotizațiilor la sistemele de pensii, că 
acestea au dreptul la o pensie decentă;

Or. nl

Amendamentul 16
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. amintește că, în baza articolului 141 din 
Tratatul CE, pot fi adoptate acțiuni pozitive 
pentru a proteja egalitatea salarială și că 
jurisprudența comunitară consideră 
cotizațiile sociale drept un element salarial;

3. reamintește că, în temeiul articolului 141 
din Tratatul CE, pot fi adoptate măsuri
pozitive pentru a atinge obiectivul 
egalității salariale și pentru a se asigura că 
jurisprudența comunitară consideră 
cotizațiile sociale drept un element salarial;

Or. nl

Amendamentul 17
Roselyne Lefrançois

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

3a. consideră că este necesară abordarea 
cu prudență a chestiunilor legate de 
individualizarea drepturilor sociale, în 
măsura în care acestea, deși adesea 
prezentate ca un mijloc de încurajare a 
autonomiei femeilor, pot avea în practică 
consecințe negative pentru acestea din 
urmă, și în special pentru cele care dispun 
de venituri reduse;

Or. fr

Amendamentul 18
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să intensifice 
cercetările și lucrările referitoare la 
impactul individualizării drepturilor sociale 
privind egalitatea de tratament a femeilor 
și bărbaților;

4. solicită Comisiei să intensifice 
cercetările referitoare la impactul 
individualizării drepturilor sociale asupra 
egalității de tratament a femeilor și 
bărbaților, și să publice concluziile la care 
a ajuns;

Or. nl

Amendamentul 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre să 
ia de urgență măsuri prin care să 
interzică discriminarea directă în cadrul 
sistemelor de pensii ocupaționale, inclusiv 
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practica conform căreia nivelul plăților și 
al cotizațiilor se bazează pe factori 
actuariali care diferă în funcție de gen; 

Or. en

Amendamentul 20
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– recunoașterea perioadelor dedicate 
concilierii vieții profesionale și a vieții 
familiale precum concediile de maternitate, 
concediile parentale, perioadele dedicate 
unui părinte dependent, responsabilitățile 
legate de educație, de exemplu sub forma
majorării perioadelor de asigurare 
obligatorie pentru a completa perioadele de 
afiliere necesare pentru a avea drept la o 
pensie;

–recunoașterea perioadelor în care este 
necesară reconcilierea vieții profesionale 
și a vieții familiale precum concediile de 
maternitate, concediile parentale, 
perioadele dedicate unui părinte dependent, 
responsabilitățile legate de educație, de 
exemplu prin perioade tranzitorii 
compensatorii de asigurare obligatorie 
pentru a completa perioadele de afiliere 
necesare pentru a avea drept la o pensie;

Or. nl

Amendamentul 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– recunoașterea perioadelor dedicate 
concilierii vieții profesionale și a vieții 
familiale precum concediile de maternitate, 
concediile parentale, perioadele dedicate 
unui părinte dependent, responsabilitățile 
legate de educație, de exemplu sub forma 
majorării perioadelor de asigurare 
obligatorie pentru a completa perioadele de 
afiliere necesare pentru a avea drept la o 

– recunoașterea perioadelor dedicate 
concilierii vieții profesionale și a vieții 
familiale, precum concediile de 
maternitate, concediile parentale, 
perioadele dedicate unui părinte dependent, 
responsabilitățile legate de educație, 
formarea profesională și formarea pe 
întreg parcursul vieții, de exemplu prin 
prelungirea perioadelor de asigurare 
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pensie; obligatorie pentru a completa perioadele de 
afiliere necesare pentru a garanta dreptul
la o pensie;

Or. el

Amendamentul 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– recunoașterea perioadelor dedicate 
concilierii vieții profesionale și a vieții 
familiale precum concediile de 
maternitate, concediile parentale, 
perioadele dedicate unui părinte dependent, 
responsabilitățile legate de educație, de 
exemplu sub forma majorării perioadelor 
de asigurare obligatorie pentru a completa 
perioadele de afiliere necesare pentru a 
avea drept la o pensie;

– recunoașterea perioadelor dedicate 
concilierii vieții profesionale și a vieții 
familiale precum concediile parentale, 
perioadele dedicate unui părinte dependent, 
responsabilitățile legate de educație, de 
exemplu prin prelungirea perioadelor de 
asigurare obligatorie pentru a completa 
perioadele de afiliere necesare pentru a 
avea drept la o pensie;

Or. en

Amendamentul 23
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– partajul drepturilor la pensie în caz de 
divorț („pension splitting”);

– partajul echitabil al drepturilor la pensie 
în caz de divorț („pension splitting”);

Or. nl
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Amendamentul 24
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 3

Proiectul de aviz Amendamentul

– menținerea sau crearea drepturilor 
derivate pentru soțul supraviețuitor sub 
forma unei pensii de urmaș, în special 
pentru soții care și-au redus sau încetat 
activitatea profesională pentru a-și asuma 
responsabilitățile familiale și domestice;

– menținerea sau crearea drepturilor pentru 
soțul supraviețuitor sub forma unei pensii 
de urmaș echitabile, în special pentru soții 
care și-au redus sau încetat activitatea 
profesională remunerată pentru a-și asuma 
responsabilitățile familiale și domestice;

Or. nl

Amendamentul 25
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 4

Proiectul de aviz Amendamentul

– posibilitățile de acordare a unei pensii 
minime în ciuda unei afilieri discontinue 
sau bazate pe salarii mici;

– posibilitățile de acordare a unei pensii 
compensatorii în ciuda plății discontinue a 
contribuțiilor sau în care contribuțiile au 
fost calculate pe baza unor salarii mici;

Or. nl

Amendamentul 26
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6 – liniuța 6

Proiectul de aviz Amendamentul

– instaurarea sistemelor care permit un 
debut progresiv la pensie pe o bază 
voluntară continuând lucrul cu normă
parțială înainte și după limita vârstei de 

– introducerea unor sisteme care permit 
persoanelor să se pensioneze progresiv sau 
să continue să lucreze cu jumătate de 
normă după atingerea vârstei de 
pensionare, obținând astfel o pensie mai 
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pensionare; bună;

Or. nl

Amendamentul 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește rezoluția sa din 21 februarie 
1997 privind situația soților care însoțesc
lucrătorii independenți în care solicita, 
printre altele, garantarea unei afilieri 
obligatorii a soțului însoțitor la asigurarea 
de pensie.

7. reamintește rezoluția sa din 21 februarie 
1997 privind situația soților care ajută 
lucrători independenți în care solicita, 
printre altele, să se garanteze că cei care 
primesc un ajutor au obligația de 
contribui la asigurarea de pensie a 
partenerilor lor.

Or. el

Amendamentul 28
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește rezoluția sa din 21 februarie 
1997 privind situația soților care însoțesc
lucrătorii independenți în care solicita, 
printre altele, garantarea unei afilieri 
obligatorii a soțului însoțitor la asigurarea 
de pensie.

7. reamintește rezoluția sa din 21 februarie 
1997 privind situația soților care ajută
lucrători independenți în care solicita, 
printre altele, să se garanteze o afiliere
individuală obligatorie a soțului însoțitor 
la asigurarea de pensie.

Or. nl
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Amendamentul 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește rezoluția sa din 12 martie 
2008 privind situația femeilor din zonele 
rurale ale UE1, invitând încă o dată 
Comisia să prezinte o versiune revizuită a 
Directivei 86/613/CEE2 până la sfârșitul 
anului 2008, care să prevadă drepturi 
sociale și la pensie independente pentru 
femeile care ajută în exploatațiile 
agricole. 

Or. el

Amendamentul 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia să urmărească 
îndeaproape reformele din sistemul de 
asigurări sociale și de pensii din statele 
membre, comparând impactul pe care 
acestea l-au avut până în prezent asupra 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor și punând accentul pe cele mai 
bune practici la care s-a ajuns, în special 
în ceea ce privește reducerea discriminării 
pe criterii de gen în materie de 
remunerare și reconcilierea 
responsabilităților profesionale și 
familiale.

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Directiva Consiliului 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament 
între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția 
maternității, JO L 359, 19.12.1986, p.56
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Or. el
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