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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 European din 18 noiembrie 2008 și nu a început demersurile în vederea 
unei inițiative legislative pentru a aborda în mod eficient problema remunerării inegale a 
bărbaților și femeilor;

2. 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 
depusă1; observă că strategia privind flexisecuritatea nu este în măsură să reducă 
disparitățile existente între femei și bărbați în ceea ce privește protecția locului de muncă 
și a salariilor;

3. consideră că această inegalitate are un impact puternic asupra vieții femeilor, în special 
după ieșirea la pensie, deoarece salariile scăzute sunt urmate de pensii scăzute, motiv 
pentru care proporția femeilor care suferă de sărăcie la o vârstă înaintată este mai mare 
decât aceea a bărbaților: 22%, față de 16%;

4. observă că statisticile trebuie să fie coerente, comparabile, specifice genului și complete 
și trebuie să fie adaptate noilor evoluții în domeniul 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 privind salariul individual și calificările;

5. insistă asupra necesității adoptării unor măsuri care să stimuleze promovarea și 
dezvoltarea profesională și în câmpul muncii în condiții de egalitate reală între femei și 
bărbați;

6. consideră drept o prioritate promovarea unei noi culturi a coresponsabilității, atât în viața 
privată, cât și la locul de muncă, menită să înlocuiască modul tradițional de distribuire a 
rolurilor între bărbați și femei;

7. consideră că sunt necesare măsuri legislative și nelegislative la diferite nivele, pentru a 
depăși diferențele de remunerare, segregarea orizontală și verticală și stereotipurile 
privind ocupații și sectoare tipic feminine;

8. solicită statelor membre să adopte dispoziții cuprinzătoare cu caracter obligatoriu, pentru 
a implementa în mod efectiv principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă 
sau pentru o muncă de aceeași valoare;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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9. subliniază că partenerii sociali de la toate nivelurile au de jucat un rol important în 
cadrul negocierilor privind salariile, pentru a combate diferențele de remunerare între 
bărbați și femei;

10. 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;

11. solicită statelor membre și partenerilor sociali să adopte măsuri de combatere a 
discriminării pe bază de gen, a inegalităților din cadrul formării, a segregării pieței 
muncii și să promoveze o reconciliere efectivă a vieții profesionale cu viața privată și o 
transparență completă în ceea ce privește remunerarea;

12. consideră că, date fiind progresele limitate, statele membre ar trebui să ia în considerare 
adoptarea unor măsuri eficace împotriva angajatorilor care încalcă principiul egalității de 
remunerare;

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

13. 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 
trebui să cuprindă următoarele:

a) măsuri specifice, care să facă posibilă reconcilierea activității profesionale, a 
formării profesionale și a formării continue cu viața familială și privată,

b) politici fiscale și de securitate socială adecvate,

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,

e) introducerea unei clauze privind respectarea egalității de gen și de remunerare în 
cadrul contractelor publice și crearea unui certificat de calitate special,

f) adoptarea unor inițiative în vederea implementării de către întreprinderi a politicii 
privind egalitatea de gen și de remunerare;

14. consideră necesară interpretarea și implementarea adecvate ale articolului 157 alineatele 
(1) și (2) din TFUE și adaptarea directivei relevante la nivelul UE și, respectiv, la 
transpunerea și aplicarea acesteia pe plan național;

15. 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.


