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Rezoluția Parlamentului European referitoare la diferența de remunerare între femei și 
bărbați
(2019/2870(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere declarația Comisiei din 13 ianuarie 2020 privind diferența de 
remunerare între femei și bărbați,

– având în vedere răspunsul Comisiei la întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-
003684/2019,

– având în vedere articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât diferența de remunerare dintre femei și bărbați se definește ca diferența dintre 
câștigurile salariale orare brute medii ale bărbaților și cele ale femeilor, exprimată ca 
procentaj din câștigurile salariale orare brute medii ale bărbaților;

B. întrucât diferența de remunerare dintre femei și bărbați este definită în mod oficial ca 
fiind „neajustată”, adică nu este ajustată în funcție de caracteristicile individuale;

C. întrucât UE depune, de ceva timp, eforturi concertate pentru a elimina diferența de 
remunerare dintre femei și bărbați;

D. întrucât, în prezent, nu sunt disponibile date privind mediile sectoriale ale diferențelor 
de remunerare dintre femei și bărbați din UE, iar Comisia nu colectează astfel de date;

1. reamintește că mecanismele de stabilire a salariilor sunt de competența statelor membre 
și a partenerilor sociali;

2. reamintește că articolul 153 alineatul (5) din TFUE exclude în mod explicit remunerarea 
din domeniul de aplicare al acțiunii UE;

3. consideră că, în conformitate cu principiul subsidiarității, Comisia nu ar trebui să 
intervină pe piețele forței de muncă ale statelor membre și în cadrele lor respective;

4. reamintește că definiția diferenței de remunerare dintre femei și bărbați este incompletă, 
pentru că aceasta nu este ajustată și, prin urmare, nu ia în considerare caracteristicile 
individuale care ar putea explica parțial sau total diferența de câștiguri, cum ar fi 
diferențele de educație, ore lucrate, tip de loc de muncă, precum și întreruperile de 
carieră sau munca cu fracțiune de normă după nașterea copiilor;

5. subliniază că, în anumite studii, Comisia explică diferența reziduală de remunerare 
dintre femei și bărbați făcând referire la variabile omise (cum ar fi întreruperile de 
carieră) și la variabile neobservabile (cum ar fi avantajele de negociere), precum și la 
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preferințele specifice de gen privind alegerea educației și a carierei;

6. reamintește că numeroase studii arată că, în cazul în care se utilizează o măsurare 
ajustată, diferența de remunerare dintre femei și bărbați abia depășește toleranța de 
eroare statistică;

7. solicită ca toate analizele viitoare să se bazeze pe o diferență de remunerare dintre femei 
și bărbați ajustată, care să ia în considerare toate aspectele observabile care ar putea 
influența remunerarea, cum ar fi întreruperile de carieră, preferințele specifice de gen 
privind alegerea carierelor în anumite sectoare etc.;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 
Consiliului, Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și 
guvernelor și parlamentelor statelor membre.


