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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo,

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta que a Comissão não tenha, até ao momento, abordado devidamente a resolução 
do Parlamento Europeu de 18 de novembro de 2008, nem tenha exercido o seu poder de 
iniciativa legislativa para agir de forma efetiva contra o problema da desigualdade de 
remuneração entre homens e mulheres; 

2. Manifesta grande preocupação por terem sido poucos os progressos realizados na última 
década e por as diferenças salariais entre homens e mulheres se terem mantido elevadas 
nos últimos anos, tendo a remuneração horária das mulheres pelas mesmas funções, nos 
27 países da UE, em 2009, sido inferior à dos homens em 17,5 % na média, apesar do 
princípio juridicamente vinculativo de igualdade de remuneração para trabalho de valor 
igual1; salienta que a estratégia de flexigurança não é adequada para eliminar as 
discrepâncias existentes em matéria de proteção no trabalho e de remuneração entre 
homens e mulheres;

3. Considera que esta desigualdade tem grandes repercussões na vida das mulheres, 
especialmente em idade de reforma, visto ordenados mais baixos conduzirem a pensões 
de reforma mais baixas, razão pela qual as mulheres são mais afetadas pela pobreza na 
velhice (22 %) do que os homens (16 %);

4. Chama a atenção para o facto de as estatísticas deverem ser coerentes, comparáveis, 
discriminadas por género, completas e adequadas aos novos desenvolvimentos em 
matéria de organização do trabalho; considera que, na avaliação da disparidade salarial 
não se deve ter em conta apenas a remuneração horária bruta, mas também outros 
elementos da remuneração e qualificação individual;

5. Insiste na necessidade de adotar medidas que favoreçam a promoção e o 
desenvolvimento na carreira e no trabalho em condições de efetiva igualdade entre 
homens e mulheres;

6. Considera prioritário promover uma nova cultura da responsabilidade partilhada, tanto 
na vida privada como profissional, que substitua a tradicional repartição de funções entre 
mulheres e homens;

7. Sustenta que são necessárias medidas legislativas e não legislativas a vários níveis para 
superar a diferença salarial, a exclusão horizontal e vertical e os estereótipos relativos às 
tarefas e aos setores tipicamente femininos; 

8. Apela aos Estados-Membros para que criem normas juridicamente vinculativas 
abrangentes visando a efetiva aplicação do princípio da igualdade de remuneração por 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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trabalho igual ou de igual valor para homens e mulheres;

9. Salienta que cabe aos parceiros sociais a todos os níveis a função importante de atuar 
contra a desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no âmbito de 
negociações coletivas;

10. Faz notar que os interlocutores diretos para as medidas da Comissão não devem ser 
apenas os Estados-Membros e os parceiros sociais, mas também os organismos que 
operam no domínio da igualdade;

11. Solicita aos Estados-Membros e parceiros sociais que tomem medidas contra a 
discriminação em razão do género, as desigualdades na formação e a segregação no 
mercado de trabalho, a bem de uma conciliação efetiva da vida profissional com a vida 
privada e de uma total transparência salarial;

12. É da opinião de que, face aos parcos progressos, os Estados-Membros devem considerar 
a tomada de medidas efetivas contra os empregadores que violem o princípio da 
igualdade de remuneração;

– a incorporar as seguintes recomendações em anexo à sua proposta de resolução:

13. Considera que uma combinação de estratégias e medidas que respeitem o princípio da 
integração da perspetiva de género pode eliminar as diferenças salariais em razão do 
género, devendo incluir o seguinte:

a) Medidas específicas para a conciliação do trabalho, da formação profissional e da 
formação contínua com a vida privada e familiar,

b) Uma política fiscal e de previdência adequada,

c) Medidas concretas a serem implementadas pelos parceiros sociais e organismos que 
operam no domínio da igualdade (nos termos do n.º 4 do artigo 157.º do TFUE) para 
debelar a desigualdade salarial e a exclusão nos vários níveis contratuais e setoriais,

e) A introdução de uma cláusula que exija o respeito pela igualdade de género e de 
remuneração em contratos públicos e a criação de uma certificação de qualidade 
específica,

f) A tomada de medidas para implementação da política de igualdade e de igual 
remuneração por parte das empresas;

14. Considera necessário interpretar e aplicar adequadamente os n.ºs 1 e 2 do artigo 157.º do 
TFUE e adaptar a diretiva da UE relevante nesta matéria e/ou a respetiva transposição e 
aplicação a nível nacional;

15. É sua convicção ser necessário aplicar de forma melhor e mais célere as disposições da 
diretiva relevante, no que toca aos organismos que operam no domínio da igualdade e ao 
diálogo social, de modo a debelar efetivamente a disparidade salarial através de medidas 
a implementar pelos Estados-Membros, pelos parceiros sociais e pelos organismos que 
operam no domínio da igualdade.


