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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. regretă faptul că Comisia nu a răspuns până acum în mod adecvat la rezoluția 
Parlamentului din 18 noiembrie 2008, nici la rezoluția Parlamentului din 10 februarie 
2010, nu a început demersurile în vederea unei inițiative legislative și nu a utilizat pe scară 
largă „Anul european al egalității de șanse pentru toți” (2007) pentru a aborda în mod 
eficient problema remunerării inegale a bărbaților și femeilor, dat fiind faptul că 
eliminarea diferenței de remunerare între bărbați și femei rămâne o prioritate politică 
comună tuturor statelor membre și altor actori cheie la nivel european, astfel cum se 
prevede în concluziile Consiliului privind Pactul european pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați pentru perioada 2011-2020; 

2. subliniază faptul că diferențele de remunerare între femei și bărbați există, în principal, din 
cauza stereotipurilor și a faptului că femeile sunt văzute exclusiv din punctul de vedere al 
distribuirii tradiționale a rolurilor; prin urmare, invită statele membre să promoveze 
egalitatea de remunerare prin luarea de inițiative atât la nivel național, cât și local;

3. este foarte îngrijorat de faptul că în ultimii zece ani progresele au fost lente, că diferențele 
de remunerare între bărbați și femei au rămas la un nivel ridicat în ultimii ani și că, în 
ciuda principiului cu caracter obligatoriu privind egalitatea de remunerare pentru o muncă 
de aceeași valoare, remunerația pe oră în cazul femeilor în UE-27 a fost, în 2009, în 
medie, cu 17,5 % mai mică decât aceea a bărbaților pentru aceeași muncă depusă (până la 
30 % mai mică în sectorul privat, în pofida meritelor egale și a egalității în ceea ce 
privește calificările profesionale); este preocupat de diferențele mari de remunerare dintre 
femeile și bărbații cu înaltă calificare din unele state membre; subliniază faptul că femeile 
sunt printre grupurile cele mai afectate de insecuritate și de consecințele sociale ale crizei. 
subliniază că, potrivit raportului Organizației Internaționale a Muncii intitulat „Tendințe 
globale în ocuparea forței de muncă în 2012: Prevenirea unei crize mai profunde a 
locurilor de muncă” („Global Employment Trends 2012 - Preventing a deeper jobs 
crisis”), ponderea femeilor în ocuparea forței de muncă vulnerabile o depășește pe cea a 
bărbaților: 50,5 % față de 48,2 %;

4. consideră că protecția femeilor prin intermediul unor dispoziții contractuale privind 
flexisecuritatea îmbunătățește coeziunea socială pe piața muncii, în special în cazul 
femeilor care devin mame sau care pot avea în îngrijire persoane în vârstă; observă că 
programul de lucru al femeilor ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a le satisface 
nevoile și pentru a le îmbunătăți echilibrul între viața privată și viața profesională;

5. solicită statelor membre să recunoască valoarea adăugată reală adusă de femei la locurile 
de muncă și să creeze condiții adecvate pentru a le îmbunătăți șansele de angajare și 
pentru a crește participarea acestora pe piața muncii, prin servicii corespunzătoare de 
îngrijire personală și a copilului, prin sisteme accesibile de concediu pentru creșterea 
copilului și prin condiții flexibile de muncă, în special atunci când femeile se reîntorc pe 
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piața muncii după perioade lungi de inactivitate ca urmare a unei nașteri sau a altor 
angajamente familiale;

6. solicită Comisiei să continue să promoveze cercetarea în domeniul strategiilor privind 
flexisecuritatea pentru a evalua impactul acestora asupra diferenței de remunerare între 
bărbați și femei și să stabilească modalitatea în care aceste strategii pot combate 
discriminarea pe criterii de gen;

7. salută Concluziile Consiliului din 6 decembrie 2010 care invită statele membre să ia 
măsuri de anvergură pentru a depăși cauzele inegalității de remunerare;

8. subliniază faptul că diferența de remunerare se amplifică în dezavantajul femeilor în 
raport cu poziția și calificările deținute;

9. subliniază faptul că în unele țări diferențele de remunerare se amplifică în dezavantajul 
femeilor în perioadele cele mai dificile pentru acestea, și anume atunci când se află la 
vârsta fertilă și când se apropie de vârsta de pensionare;

10. subliniază că motivele care stau la baza diferenței de remunerare între bărbați și femei 
rămân numeroase și complexe; consideră că această inegalitate are un puternic impact 
negativ asupra vieții multor femei, în special după ieșirea la pensie, deoarece salariile 
scăzute pot fi urmate de pensii scăzute și pot reprezenta motivul pentru care proporția 
femeilor care suferă de sărăcie la o vârstă înaintată este mai mare decât aceea a bărbaților: 
22 %, față de 16 %; subliniază faptul că, în numeroase cazuri, motivul pentru care femeile 
pensionate trăiesc în sărăcie este că au îndeplinit sarcini de îngrijire, întrucât este mult mai 
comun ca femeile să aibă locuri de muncă temporare sau cu fracțiune de normă pentru a 
putea îmbina munca cu responsabilitățile familiale; prin urmare, invită Comisia și statele 
membre să depună în continuare eforturi pentru a elimina inegalitățile și pentru a asigura 
un tratament egal între femei și bărbați cu privire la pensii;

11. consideră că lucrătoarele care sunt angajate pe posturi care implică aceeași calificare, efort 
și responsabilitate ca în cazul unui bărbat ar trebui să beneficieze la toate vârstele de 
oportunități egale de formare, dezvoltare, orientare profesională și recalificare, precum și 
de drepturi la pensii și la ajutoare de șomaj egale cu cele care se aplică în cazul bărbaților;

12. consideră că reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați ar avea un impact 
pozitiv asupra promovării creșterii natalității și asupra reducerii tendințelor demografice 
care câștigă teren în mod dramatic în partea de est a Europei și ar îmbunătăți situația 
femeilor cu copii, în special în cazul în care acestea devin mame singure, reducând astfel 
riscul sărăciei în rândul copiilor;

13. consideră că o piață a muncii fără stereotipuri ar putea crește nu numai veniturile femeilor, 
ci și produsul intern brut al statelor membre; ia act de faptul că, potrivit constatărilor mai 
multor studii, în cazul în care participarea femeilor pe piața forței de muncă ar crește cu 
70 %, atingând nivelul de participare a bărbaților, acest lucru ar avea un impact economic 
foarte benefic (între 4 % și 8 %) asupra PIB-ului UE; 

14. subliniază faptul că neaplicarea principiului „egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare” subminează obiectivele privind ocuparea 
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forței de muncă ale Strategiei Europa 2020; subliniază că implicarea mai activă a femeilor 
pe piața forței de muncă contribuie la creșterea sustenabilității sistemelor de asigurări, în 
special în contextul tendințelor demografice;

15. cu toate acestea, observă că abordările care includ măsuri ce vizează individual o cauză 
sau alta a diferenței de remunerare nu s-au dovedit a fi adecvate pentru eliminarea 
eficientă a diferenței de remunerare între bărbați și femei;

16. concentrându-se, de asemenea, asupra companiilor private și a sectorului public, 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde atenție și tratamentului inegal al femeilor în 
cadrul afacerilor de familie și în agricultură, unde femeile fie că sunt remunerate mai puțin 
decât bărbații, fie nu sunt remunerate deloc; solicită să se ia măsuri pentru a sensibiliza 
publicul cu privire la impactul pe care această situație îl are asupra poziției nefavorabile în 
care se află femeile în ceea ce privește securitatea socială și pensiile;

17. observă că statisticile trebuie să fie coerente, comparabile, specifice genului, complete și 
concepute pentru a lua în considerare noile sisteme de clasificare și organizare a 
personalului și de reformare a organizării muncii; consideră că, la evaluarea diferenței de 
remunerare, ar trebui luate în considerare nu numai diferențele în remunerația brută pe 
oră, ci și alte aspecte, cum ar fi salariile individuale, tipul de contract, suplimentele și 
bonusurile, calificările profesionale, competențele și abilitățile personale, organizarea 
muncii, experiența profesională și productivitatea, care ar trebui să fie măsurată nu numai 
din punct de vedere cantitativ (orele în care lucrătorul este prezent fizic la locul de 
muncă), ci și din punct de vedere calitativ și din punctul de vedere al impactului pe care 
reducerea orelor de lucru, perioadele de concediu și absențele din motive legate de 
îngrijire îl au asupra creșterii salariale automate;

18. solicită statelor membre să pună în aplicare strategii de integrare a dimensiunii de gen, 
întrucât chestiunile referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați se suprapun peste 
îngrijirea copilului, politicile fiscale și achizițiile publice;

19. susține în continuare faptul că o mai mare capacitate de inserție profesională a femeilor, în 
special în funcții importante, ar putea contribui la reducerea diferențelor de remunerare 
între femei și bărbați; subliniază faptul că este necesar ca femeile să joace un rol mai activ 
în procesul decizional economic, prin folosirea influenței lor pentru a aduce soluții care să 
cuprindă perspectiva egalității de gen; atrage atenția asupra studiilor care au identificat o 
corelație puternică între existența unui număr mai mare de femei aflate în poziții de 
conducere în cadrul unei companii și profituri mai mari ale companiei respective din 
active, vânzări și capital de investiții;

20. subliniază faptul că Strategia UE 2020 stabilește în mod explicit un obiectiv de creștere a 
ratei de ocupare a forței de muncă până la 75 % pentru femeile și bărbații cu vârsta 
cuprinsă între 20-64 de ani, obiectiv care poate fi promovat prin măsuri de eliminare a 
diferenței de remunerare între bărbați și femei, de sprijinire a formării femeilor și de 
promovare a capacităților antreprenoriale ale acestora ca parte a unui plan mai larg de 
recuperare economică, luându-se în considerare pozițiile relative de pornire ale statelor 
membre și circumstanțele naționale;

21. invită statele membre să ia măsurile necesare pentru creșterea transparenței salariale; 
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consideră că ar trebui să se dezvolte transparența sistemelor de remunerare și că 
angajatorii ar trebui să monitorizeze salariile – remunerarea în numerar sau nu – în raport 
cu sarcinile, calificările și experiența, luând în considerare problemele legate de gen; 
subliniază că politicile de remunerare ale companiilor, precum și normele de acordare a 
indemnizațiilor și a bonusurilor, ar trebui să fie transparente;

22. subliniază că este responsabilitatea statelor membre să pună în aplicare Strategia UE 2020 
și că statele membre sunt cel mai bine plasate pentru a distribui propriile resurse în 
vederea îndeplinirii eficiente a obiectivelor convenite;

23. insistă asupra necesității adoptării unor măsuri care să stimuleze promovarea și 
dezvoltarea profesională și a carierei în condiții de egalitate reală între femei și bărbați; 
reamintește că acest principiu reprezintă un element de responsabilitate socială 
corporativă promovată pe plan internațional și național și care trebuie dezvoltat în toate 
statele membre;

24. consideră că diferența de remunerare este deseori legată de o serie de factori juridici, 
sociali și economici existenți în societatea modernă, dar că singura modalitate de a da un 
efect practic principiului „egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o 
muncă de aceeași valoare” este de a adopta politici care permit partajarea în mod egal a 
responsabilităților familiale între femei și bărbați;

25. subliniază faptul că este necesar să se promoveze standardele de conduită etică și 
echitabilă față de personal, punând un accent deosebit pe sistemul de remunerare egală și 
transparentă;

26. subliniază faptul că responsabilitățile familiale limitează opțiunile de carieră ale femeilor; 
ia act de faptul că femeile sunt, din acest motiv, suprareprezentate în cadrul locurilor de 
muncă cu fracțiune de normă, fapt care reduce foarte mult durata activității lucrative, 
reprezintă cea mai mare parte a forței de muncă din economia informală în care femeile 
sunt mult mai susceptibile să ocupe locuri de muncă precare, sunt vulnerabile la 
concediere și nu sunt acoperite în mod adecvat de sistemele de securitate socială; 

27. consideră drept o prioritate promovarea unei noi culturi a coresponsabilității, atât în viața 
privată, cât și la locul de muncă, în ceea ce privește creșterea copiilor și gestionarea 
sarcinilor gospodărești, făcând, astfel, posibilă reconcilierea vieții de familie cu 
dezvoltarea unei cariere; consideră că opțiunea utilizării serviciilor de creștere a copilului, 
de proximitate și de îngrijire ar trebui, de asemenea, să fie promovată; solicită statelor 
membre să deducă costurile aferente acestor servicii;

28. atrage atenția Comisiei și statelor membre asupra faptului că trebuie adoptate măsuri 
pozitive pentru femei și bărbați mai ales pentru a le permite să își reia activitatea 
profesională după ce au dedicat timp familiilor lor (crescând copii și/sau îngrijind rude 
bolnave sau cu handicap), precum și politici care să îi ajute să se (re)integreze pe piața 
forței de muncă și, prin urmare, să își recâștige independența financiară;

29. consideră că trebuie să se adopte inițiative și măsuri, în principal, la fiecare nivel în 
domeniul educației și la nivel național și european, pentru a combate percepțiile stereotipe 
potrivit cărora ocuparea forței de muncă de către femei este asociată cu venituri secundare 
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în gospodărie, care au contribuit la cultivarea și menținerea diferenței de remunerare între 
femei și bărbați;

30. subliniază necesitatea lărgirii perspectivelor de carieră a femeilor și încurajează tinerele 
femei și femeile să se angajeze în locuri de muncă tehnice și științifice tradițional 
„masculine”;

31. consideră că, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, sunt necesare măsuri legislative și 
nelegislative pentru a elimina diferențele de remunerare, pentru a spori participarea 
femeilor în sectoarele dominate de bărbați și pentru a crește gradul de confirmare a 
aptitudinilor și performanțelor economice ale acestora la locul de muncă, pentru a depăși 
segregarea orizontală și verticală și, de asemenea, pentru a preveni stereotipurile privind 
anumite ocupații și sectoare așa-zis tipic feminine; subliniază faptul că aceste măsuri ar 
trebui să încurajeze participarea femeilor la procesul decizional la toate nivelurile și în 
toate sectoarele și invită Comisia și statele membre să ia în considerare o cotă obligatorie 
din punct de vedere juridic pentru numirea femeilor în întreprinderile publice și private, în 
special în posturile de conducere; regretă faptul că femeile cu dezavantaje multiple (de 
exemplu, femeile cu dizabilități și femeile care provin din familii de minorități sau de 
imigranți) sunt chiar mai afectate de diferența de remunerare;

32. susține că trebuie să se adopte măsuri de urgență pentru a combate discriminarea salarială, 
fie prin revizuirea directivei existente, elaborând planuri etapizate la nivelul sectorului cu 
obiective clare – cum ar fi reducerea inegalității de remunerare la 0,5 % până în 2020 –
care vizează să elimine formele directe și indirecte de discriminare, fie prin încurajarea 
negocierii colective și formarea consilierilor în domeniul egalității, prin remedierea 
inegalităților dintre femei și bărbați în ceea ce privește munca neremunerată și prin 
stabilirea unor planuri privind egalitatea pentru fabrici și alte locuri de muncă; consideră 
că transparența în stabilirea salariilor ar trebui să devină regulă, astfel încât să se 
consolideze poziția de negociere a lucrătoarelor;

33. regretă faptul că, deși Parlamentul a aprobat revizuirea Directivei 92/85/CEE referitoare la 
concediul de maternitate, la 20 octombrie 2010, Consiliul nu a adoptat încă o poziție 
oficială cu privire la propunere; subliniază faptul că în cazul în care se urmărește ca rata 
de ocupare a forței de muncă de către femei să ajungă la 75 % și diferențele de remunerare 
să fie reduse, astfel cum se solicită în Strategia UE 2020, vor trebui puse în aplicare 
măsuri suplimentare pentru a facilita echilibrul între viața privată și viața profesională; 
invită statele membre să adopte o poziție cu privire la aceste aspecte pentru a deschide 
calea pentru negocierile instituționale în vederea elaborării acordului necesar;

34. invită statele membre să combată munca nedeclarată în rândul femeilor, întrucât aceasta 
nu numai că subminează durabilitatea fondurilor de asigurări, ci și contribuie la 
dereglementarea pe deplin a structurilor de remunerare a femeilor, provocând o sărăcie 
sporită în rândul femeilor , în special mai târziu în viața acestora;

35. salută adoptarea de către Comisie a unei „zi salariale” pentru a marca inegalitățile de 
remunerare între bărbați și femei, precum și dezvoltarea de programe pentru a calcula 
diferența de remunerare; consideră că Comisia trebuie să continue campania de informare 
și sensibilizare cu privire la diferențele salariale în cele 27 de state membre;



PE478.673v02-00 8/12 AD\897366RO.doc

RO

36. solicită ca procedurile juridice de apărare a principiului egalității de remunerare 
obligatoriu din punct de vedere juridic pentru o muncă de valoare egală să fie mai simplu, 
mai rapid și mai ușor accesibil pentru angajate;

37. solicită statelor membre să revizuiască structurile de salarizare din cadrul profesiilor și 
ocupațiilor dominate de femei ca mijloc de eliminare a stereotipurilor de gen ancorate în 
problema diferenței de remunerare;

38. solicită statelor membre să asigure accesul femeilor la educație, formare și învățare 
continuă la toate nivelurile, și să le încurajeze să realizeze studii științifice și cariere în 
vederea combaterii stereotipurilor sexiste existente; subliniază că implicarea unui număr 
mai mare de tinere calificate în domeniul științei și tehnologiei ar stimula creșterea și 
competitivitatea Europei;

39. solicită Comisiei să urmărească o coordonare optimă între statele membre, în temeiul 
orientărilor referitoare la ocuparea forței de muncă în vederea aplicării principiului 
egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare; 
solicită statelor membre să adopte dispoziții cuprinzătoare cu caracter obligatoriu, pentru a 
implementa în mod efectiv acest principiu și, dacă este necesar, să se intensifice adoptarea 
de dispoziții naționale prin introducerea de sancțiuni egale cu cele aplicabile altor 
încălcări ale legislației muncii, cum ar fi munca nedeclarată; subliniază faptul că trebuie
luate măsuri urgente, astfel încât să se îmbunătățească situația femeilor care au locuri de 
muncă precare, întrucât acestea sunt afectate grav și sunt vulnerabile în perioade de criză 
socială și economică;

40. invită Comisia și statele membre să combată inegalitatea de remunerare între femei și 
bărbați în cadrul tuturor politicilor UE și al programelor naționale și, în special, în cadrul 
celor orientate spre combaterea sărăciei;

41. subliniază necesitatea implicării partenerilor sociali, care au de jucat un rol important în 
cadrul negocierilor de la toate nivelurile privind salariile, pentru a combate diferențele de 
remunerare între bărbați și femei și discriminarea împotriva femeilor, inclusiv accesul la 
ocuparea forței de muncă, la condițiile de muncă, la avansarea în carieră și la formarea 
profesională; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să intensifice cooperarea 
cu partenerii sociali;

42. observă că măsurile Comisiei trebuie adresate în mod direct nu numai statelor membre și 
partenerilor sociali, ci și agențiilor ce au ca obiect de activitate egalitatea drepturilor, 
grupurilor de femei, inițiativelor acestora și comunităților de femei, precum și 
funcționarilor din domeniul egalității de șanse, care ar putea asigura formarea în ceea ce 
privește problemele de gen – în special în domeniul inegalității de remunerare între femei 
și bărbați – mai ales a partenerilor sociali, avocaților, judecătorilor și avocaților poporului;

43. susține că trebuie să se clarifice pe deplin conceptul „muncă de aceeași valoare”; 
consideră că sarcinile care ajută la stabilirea „aceleiași valori” pentru diferite tipuri de 
muncă ar trebui să fie evaluate pe baza unor criterii obiective și a unei analize 
nediscriminatorii; consideră, de asemenea, că atunci când se evaluează „egalitatea de 
remunerare” și se stabilește grila de salarizare este necesar să se ia în considerare 
componentele individuale ale salariului, în special salariul de bază și beneficiile;
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44. solicită statelor membre și partenerilor sociali să adopte măsuri de combatere a 
discriminării pe bază de gen, a inegalităților între bărbați și femei din cadrul formării și a 
segregării pieței muncii, să promoveze o reconciliere efectivă a vieții profesionale cu viața 
privată și o transparență completă în ceea ce privește remunerarea și să le includă în 
legislația sau acordurile colective;

45. solicită statelor membre, în cooperare cu partenerii sociali, să promoveze politici de 
ocupare a forței de muncă echilibrate din punctul de vedere al genului și să utilizeze o
evaluare uniformă a muncii, neutră din același punct de vedere, care să se aplice 
angajatorilor, în vederea combaterii diferenței de remunerare între bărbați și femei și a 
discriminării la locul de muncă; subliniază necesitatea de a obține un bun echilibru între 
viața profesională și viața privată prin servicii de îngrijire a copilului de bună calitate și 
prin modalități flexibile de lucru, favorabile vieții de familie;

46. consideră că sunt necesare proceduri legale eficiente și adecvate pentru a elimina 
diferențele de remunerare; recunoaște utilitatea inspecțiilor de muncă în acest domeniu și 
consideră că judecătorii, avocații și inspectorii de muncă trebuie să beneficieze de o 
formare și de oportunități specifice pentru a dobândi experiența necesară în problemele 
legate de discriminarea salarială;

47. subliniază faptul că, pentru a reduce în practică diferența de remunerare dintre femei și 
bărbați, măsurile din cadrul Strategiei europene pentru creștere și ocuparea forței de 
muncă trebuie să fie puse în aplicare și să sprijine schimbul de bune practici la nivelul 
Uniunii, ori de câte ori este posibil, cu implicarea partenerilor sociali;

48. consideră că procedurile și mecanismele de apărare a principiului egalității de remunerare 
pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare, precum și cele de interzicere 
a oricărei forme de discriminare pe motive de gen trebuie să fie îmbunătățite și 
simplificate;

49. încurajează statele membre să ofere sprijin financiar adecvat și o formare corespunzătoare 
femeilor care doresc să înființeze întreprinderi, cu scopul de a încuraja antreprenoriatul 
feminin; 

50. reamintește statelor membre angajamentul asumat cu privire la examinarea efectelor 
politicilor de ocupare a forței de muncă și fiscale asupra diferențelor salariale; 

51. consideră că, date fiind progresele limitate, statele membre ar trebui să ia în considerare 
adoptarea unor măsuri eficace și, dacă este cazul, legislative, și să instituie sancțiuni 
corespunzătoare împotriva angajatorilor care încalcă principiul egalității de remunerare; 
consideră că ar trebui să fie posibil, în special, să se depună plângeri pe motive de 
discriminare salarială; consideră, în plus, că statele membre ar trebui să încurajeze 
întreprinderile care adoptă măsuri pentru a încuraja egalitatea de remunerare, astfel încât 
să disemineze bunele practici;

– includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

52. consideră că o combinație de strategii și măsuri, ținând cont de principiul integrării 
dimensiunii de gen, poate elimina diferența de remunerare între bărbați și femei și ar 
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trebui să cuprindă următoarele:

(a) măsuri specifice, care să facă posibilă reconcilierea activității profesionale, a studiilor, 
a formării profesionale și a formării continue cu viața familială și privată prin 
asigurarea accesului la servicii de îngrijire (care trebuie să fie la prețuri accesibile, 
ușor de utilizat și să nu țină seama de statutul profesional și de tipul de contract de 
muncă), prin modele de programe de lucru adaptate la nevoile persoanelor angajate, în 
special familii monoparentale, și prin concediu de maternitate, de paternitate, de 
creștere a copilului, din motive familiale, precum și prin posibilitatea unei reintegrări 
rapide la locul de muncă și participarea egală a femeilor pe piața forței de muncă,

(b) politici fiscale și de securitate socială adecvate și măsuri de protecție a familiei, 
inclusiv măsuri de eliminare a dezavantajelor considerabile în ceea ce privește pensiile 
care sunt cauzate de întreruperea lucrului și de locurile de muncă cu fracțiune de 
normă ale părinților și măsuri specifice de gen concepute pentru a compensa 
diferențele de remunerare inechitabile și nejustificate, pentru a îmbunătăți calitatea 
locurilor de muncă ale femeilor și pentru a furniza servicii atipice în ceea ce privește 
îngrijirea în cadrul familiei sau a mediului său mai larg,

(c) măsuri concrete, ce urmează a fi implementate de partenerii sociali și de agențiile ce 
au ca obiect de activitate egalitatea drepturilor [în conformitate cu articolul 157 
alineatul (4) din TFUE], pentru a depăși diferențele de remunerare și segregarea la 
diferite niveluri contractuale și sectoriale, cum ar fi obligarea partenerilor sociali să 
încheie contracte de remunerare, să inițieze anchete periodice în ceea ce privește 
egalitatea de remunerare, să asigure punerea în aplicare a planurilor de egalitate ale 
companiilor, stabilirea unor obiective și criterii de referință cantitative și calitative și 
schimbul de bune practici validat de părțile în cauză, precum și justificarea 
obstacolelor și dificultăților întâlnite,

(d) introducerea unei clauze privind respectarea egalității de gen și de remunerare în 
cadrul contractelor publice,

(e) adoptarea unor inițiative în vederea implementării de către întreprinderi a politicii 
privind egalitatea de gen și de remunerare pentru femei și bărbați,

(f) crearea unui certificat european de calitate privind egalitatea de remunerare în 
cooperare cu partenerii sociali și asociațiile, care ar putea fi folosit de instituții, 
întreprinderi și autorități pentru a promova faptul că acestea respectă criteriile 
specifice legate de egalitatea de remunerare, de exemplu, transparența salarială,

(g) o listă de exemple pentru depășirea discriminării pe criterii de gen și a diferenței de 
remunerare între bărbați și femei,

(h) informații și orientări generale privind soluțiile practice de eliminare a diferenței de 
remunerare între bărbați și femei,

(i) dezvoltarea unor sisteme transparente și neutre de evaluare a muncii pentru a stabili 
dacă fișele de post și criteriile de remunerare asigură nediscriminarea,
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53. propune Parlamentului European să acorde premiul „Femei și întreprinderi în Europa” 
angajatorilor (întreprinderi, instituții și autorități) care sunt lideri în promovarea femeilor, 
în sprijinirea managerilor femei și în practicarea egalității de remunerare;

54. consideră necesară interpretarea și implementarea adecvate ale articolului 157 alineatele 
(1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și adaptarea directivei 
relevante la nivelul UE și, respectiv, la transpunerea și aplicarea acesteia pe plan național;

55. este convins de necesitatea unei implementări mai bune și mai rapide a dispozițiilor 
directivei relevante în ceea ce privește dialogul social și agențiile ce au ca obiect de 
activitate egalitatea drepturilor, pentru a depăși cu adevărat diferențele de remunerare prin 
intermediul unor măsuri ce urmează a fi implementate de către statele membre, partenerii 
sociali și agențiile ce au ca obiect de activitate egalitatea drepturilor;

56. în contextul crizei economice și a schimbărilor demografice, consideră că egalitatea de 
remunerare între femei și bărbați pentru aceeași muncă și absența discriminării pe motive 
de remunerare sunt de o importanță majoră din punctul de vedere al competitivității și al 
creșterii economice și pentru a asigura că femeile din Uniunea Europeană pot trăi în 
demnitate;

57. consideră că organizațiile de lucrători și angajatori și alte organisme adecvate, cum ar fi 
comisiile guvernamentale pentru egalitatea de gen, ar trebui să fie implicate în adoptarea 
politicilor și a măsurilor în cadrul programelor naționale pentru egalitatea de șanse la locul 
de muncă ale statelor membre; consideră că scopul implicării acestora ar trebui să fie 
îmbunătățirea înțelegerii și publicarea bunelor practici și a legilor care vizează 
promovarea aplicării pe scară largă a egalității de remunerare și stabilirea unor sisteme 
pentru monitorizarea și supravegherea punerii în aplicare a acestora;

58. invită Comisia să prezinte Parlamentului o analiză care să precizeze actele juridice de la 
nivelul UE și/sau de la nivel național care ar fi adecvate pentru a reduce în mod 
semnificativ diferențele de remunerare în cel mai scurt timp posibil.
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