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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000034/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Evelyn Regner
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Subiect: Diferența de remunerare între femei și bărbați

Principiul remunerării egale pentru muncă egală este consacrat la articolul 157 din TFUE. Totuși, 
câștigurile femeilor din UE încă sunt mai mici decât cele ale bărbaților. În UE ne confruntăm cu o 
diferență de remunerare între femei și bărbați de 16 %, cu mari disparități între statele membre. 
Diferența de remunerare dintre femei și bărbați se definește ca diferența dintre câștigul orar mediu 
brut al bărbaților și cel al femeilor, exprimată ca procentaj din câștigul orar mediu brut al bărbaților. 
Două treimi din această diferență nu poate fi explicată prin diferența între femei și bărbați în materie 
de educație, opțiuni profesionale, timp de lucru și alte caracteristici observabile, ceea ce arată că 
discriminarea este un factor evident, discriminarea de gen combinându-se cu cea pe bază de rasă, 
statut migratoriu, religie, orientare sexuală și dizabilități.

Motivele diferenței de remunerare pe criterii de gen sunt multiple: piețe și sectoare ale muncii 
segregate în funcție de gen, stereotipuri de gen, o lipsă a alternativelor care să aducă un echilibru 
între viața profesională și cea privată și așteptarea potrivit căreia femeile trebuie să fie principalele 
furnizoare de îngrijire, ceea ce face ca multe să își întrerupă cariera sau să treacă la un regim de 
lucru cu fracțiune de normă. Situația se agravează, deoarece pensia medie a femeilor este cu 
aproximativ 40 % mai mică decât a bărbaților.

Reducerea diferențelor de remunerare între femei și bărbați nu este doar în concordanță cu 
prevederile TFUE, ci contribuie și la obiectivul general de realizare a egalității de gen în UE și la 
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a ONU. Soluționarea acestei probleme 
concordă și cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Inițiative precum Recomandarea 
Comisiei din 2014 privind transparența salarială au avut un impact redus din cauza inexistenței unor 
măsuri obligatorii.

Cum intenționează Comisia să elimine diferența de remunerare dintre bărbați și femei în cadrul 
următoarei strategii pentru egalitatea de gen? Ce măsuri vor fi incluse în strategie pentru a crește 
transparența salarială, pentru a asigura o remunerare mai echitabilă a muncii în sectoarele dominate 
de femei, pentru a combate angajarea precară a femeilor și pentru a se ține cont în mod egal de 
munca prestată de bărbați și de femei? Va include aceasta instrumente care să ofere criterii obiective 
pentru evaluarea neutră din punctul de vedere al genului și compararea valorii muncii? Cum 
intenționează Comisia să îmbunătățească punerea în aplicare a principiului egalității de remunerare? 
Va revizui Comisia Directiva 2006/54/CE?

În cadrul „Orientărilor politice pentru viitoarea Comisie 2019-2024”, președinta Comisiei și-a luat 
angajamentul de a elimina diferența de remunerare dintre bărbați și femei. Va fi această promisiune 
inclusă în acte legislative și obligatorii? Comisara desemnată Helena Dalli s-a angajat să propună 
acțiuni care să introducă măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale în primele 100 de 
zile de activitate ale Comisiei. Poate Comisia să confirme că aceste măsuri au un caracter obligatoriu 
și să spună dacă aceasta va implica o armonizare a actualelor sisteme de transparență salarială din 
statele membre?
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