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Această secțiune conține informații privind
stadiul examinării documentelor europene.
Pentru a accesa secțiunea, apăsați linkul
alăturat: ACCESEAZĂ

Această secțiune conține o selecție de informații din agendele parlamentelor naționale ale UE. Pentru a
accesa secțiunea, apăsați linkul alăturat: ACCESEAZĂ

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o audiere privind „Transparența salariilor –
următorul pas către eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați”.   
Remunerația egală pentru bărbați și femei sau pentru o muncă de aceeași valoare este unul dintre
drepturile și principiile fundamentale ale UE dar, în medie, femeile sunt plătite cu 14% mai puțin pe oră
decât bărbații, diferențele fiind prezente în toate domeniile de activitate și accentuându-se odată cu
creșterea vârstei. 
În cadrul audierii s-a dezbătut propunerea de directivă a Comisiei Europene privind transparența

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=4f5ee7706d
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https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf


salariilor, menită să garanteze remunerarea în mod egal a femeilor și bărbaților pentru o muncă cu
aceeași valoare în UE. Astfel, Comisia a propus noi măsuri de transparență a salariilor, cum ar fi dreptul
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să solicite informații privind remunerarea, dreptul de a
cunoaște nivelul de remunerare pentru lucrătorii care desfășoară aceeași activitate,  obligația
întreprinderilor mari de a  raporta diferențele de remunerare între femei și bărbați. Propunerea vizează
consolidarea instrumentelor care permit lucrătorilor să își revendice drepturile, facilitând accesul la
justiție și reglementând dreptul la despăgubiri pentru discriminarea salarială. [EN]

Industria de apărare a Uniunii
Europene 

O analiză aprofundată a Parlamentului European 

 
Uniunea Europeană este considerată ca fiind al
doilea mare investitor din lume în domeniul
militar. 

Cu toate acestea, UE nu se bucură de acceași
eficiență, operabilitate și putere de inovare în acest
domeniu ca SUA, Federația Rusă, China, India,
Turcia sau Statul Israel - un domeniu care a fost
întotdeauna unul deosebit de competitiv.

Logica economică ar sugera că statele
membre ale UE ar trebui să colaboreze
mai intens la proiecte militare comune
pentru a reduce costurile unitare și cheltuielile
pentru cercetare și dezvoltare în domeniu,
dar și pentru construirea unei alternative
durabile la sistemul NATO, care se bazează
pe aportul SUA. 
Acordurile de cooperare din industria
europeană de apărare au fost concretizate
până acum într-o serie de proiecte comune,
printre care s-ar putea aminti: modelele de
elicoptere Puma și Eurocopter, avioanele
multirol Tornado, Eurofighter și cel de
transport aerian Airbus A400M. 
Însă, aceste acorduri au fost convenite și
semnate la la nivel interguvernamental, între
câteva state europene, fără implicarea directă
a UE. 
Mai mult de atât, în ultimele două decenii,
interesele naționale ale unor state europene
au condus la abandonarea unor proiecte
comune și la o atitudine reticentă în privința
dezvoltării unei industrii comune de apărare a
blocului european.

Oferind o imagine de ansamblu a cooperării în industria de apărare a UE, această analiză își
propune să răspundă la următoarele întrebări:

Ce măsuri ale UE au fost întreprinse și ce reglementări se aplică în domeniul industriei militare ?
Este Fondul european de apărare elementul necesar pentru impulsionarea acestui domeniu ?
Care sunt obstacolele cu care se confruntă industria europeană de apărare ?
Ce rol poate juca viitorul sistem aerian de luptă al UE ?
Cum se poziționează Parlamentul European în privința industriei comune de apărare ?
Cu inițiativele și instrumentele sale în vigoare, va putea Uniunea Europeană să consolideze cu
succes cooperarea economică dintre statele membre în acest domeniu ?

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/equal-pay-commission-proposal-pay-transparency-receives-both-praise-and-criticism
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690607/EPRS_IDA(2021)690607_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690607/EPRS_IDA(2021)690607_EN.pdf
https://eda.europa.eu/what-we-do/EU-defence-initiatives/european-defence-fund-(edf)
https://www.airbus.com/defence/fcas.html


 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

 La prima vedere 
 Transferul internațional de date cu

caracter personal [EN] 
 Programul Europa creativă 2021-2027

[EN] 
 Muntenegru: Rapoarte de țară pentru

anii 2019 și 2020 [EN] 
 Erasmus + 2021 - 2027 [EN] 
 Turcia: Rapoarte de țară pentru anii

2019 și 2020 [EN]

 Fondul pentru o tranziție justă [EN]
 Corpul european de solidaritate 2021-

2027 [EN]
 Strategiile UE privind hidrogenul și

integrarea sistemelor energetice [EN] 
 Programul Fiscalis 2021-2027 [EN] 
 Accesul la justiție în materie de mediu

[EN]

 Briefing 
 Erasmus 2021-2027. Programul Uniunii

pentru educație, pregătire, tineret și sport
[EN]

 Drepturile persoanelor LGBTI în
Uniunea Europeană [EN]

 Planurile strategice elaborate de statele
membre în cadrul politicii agricole
comune (planurile strategice PAC) -
Probleme și așteptări pentru agricultura
UE [EN]

 Accesul la justiție în materie de mediu -
Modificarea Regulamentului Aarhus [EN]

 Îmbunătățirea serviciilor de roaming în
rețelele publice de comunicații mobile
[EN]

 Programul spațial al UE [EN] 
 Materii prime critice în contextul

politicilor externe ale UE - Îmbunătățirea
accesului și creșterea standardelor
globale [EN]

Această secțiune conține informații despre stagii și posturi disponibile în cadrul instituțiilor UE. 
Pentru a accesa secțiunea „UE oportunități”, apăsați linkul alăturat: ACCESEAZĂ
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