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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000034/2019
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Evelyn Regner
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Assunto: Disparidades salariais entre homens e mulheres

O princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual está consagrado no artigo 157.º do 
TFUE. No entanto, as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens na UE. Vemo-nos 
confrontados com uma disparidade salarial de 16% entre homens e mulheres na UE, com enormes 
variações entre os Estados-Membros. Esta disparidade salarial é constituída pela diferença entre a 
remuneração média bruta por hora de trabalho dos homens e das mulheres, expressa como 
percentagem da remuneração média bruta por hora dos homens. Cerca de dois terços das 
disparidades salariais entre homens e mulheres não podem ser explicadas pelas diferenças de 
género na educação, na escolha da profissão, nos horários de trabalho e noutros atributos 
observáveis, revelando um fator de clara discriminação em que a discriminação de género está 
interligada com a discriminação com base na raça, situação migratória, religião, orientação sexual e 
deficiência.

Os motivos para as disparidades salariais entre homens e mulheres são múltiplos: mercados de 
trabalho e setores profissionais segregados por género, estereótipos de género, falta de opções para 
conciliar a vida profissional com a vida familiar e expectativa de que as mulheres sejam as principais 
cuidadoras, o que leva muitas delas a interromperem a carreira ou a adotarem o trabalho a tempo 
parcial. A situação agrava-se com a reforma, uma vez que a pensão média das mulheres é cerca de 
40 % inferior à pensão média dos homens.

Colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres não só se coaduna com o TFUE como 
contribui também para o objetivo global de alcançar a igualdade de género na UE e realizar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A luta contra as disparidades 
salariais entre homens e mulheres está também em conformidade com os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Iniciativas como a Recomendação da Comissão de 2014 sobre a 
transparência salarial tiveram pouco impacto devido à falta de medidas vinculativas.

Como tenciona a Comissão colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres no quadro 
da próxima Estratégia para a Igualdade de Género? Que medidas farão parte desta estratégia para 
aumentar a transparência salarial, assegurar uma remuneração mais justa do trabalho nos setores 
em que as mulheres predominam, combater o trabalho precário das mulheres e ter em igual conta o 
trabalho realizado pelos homens e pelas mulheres? Incluirá instrumentos que forneçam critérios 
objetivos para uma avaliação neutra do ponto de vista do género e para comparações do valor do 
trabalho? Como tenciona a Comissão melhorar a aplicação do princípio da igualdade de 
remuneração? Irá rever a Diretiva 2006/54/CE?

A Presidente da Comissão comprometeu-se nas suas «Orientações Políticas para a próxima 
Comissão 2019-2024» a colmatar a disparidade salarial entre homens e mulheres. Esta promessa 
será incorporada em atos legislativos e vinculativos? A Comissária indigitada Helena Dalli 
comprometeu-se a apresentar ações destinadas a introduzir medidas vinculativas em matéria de 
transparência salarial durante os primeiros 100 dias da nova Comissão. Pode a Comissão confirmar 
o caráter vinculativo destas medidas e indicar se implicam uma harmonização dos atuais sistemas de 
transparência salarial nos Estados-Membros?
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