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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii şi egalitatea între sexe, competentă în fond, includerea:

A.  următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută obiectivul Comisiei de a analiza cauzele diferenţei de remunerare dintre bărbaţi şi 
femei şi de a dezvolta abordări specifice pentru a elimina diferenţele de remunerare şi 
segregarea pieţei de muncă a femeilor care însoţeşte acest fenomen; subliniază faptul că 
numeroase analize şi statistici existente deja indică faptul că s-a înregistrat un progres prea 
lent (o scădere în diferenţa de remunerare de la 17% în 1995 la 15% în 2005);

2. atrage atenţia asupra faptului că statisticile relevante trebuie să fie coerente, comparabile, 
complete şi menite să ia în considerare noile sisteme de clasificare şi de organizare a 
personalului şi de reorganizare a muncii şi consideră că diferenţele de remunerare nu ar 
trebui să fie pur si simplu determinate pe baza diferenţelor de venit brut pe oră, ci ar 
trebui, de asemenea, să ia în seamă factori precum primele individuale, clasificarea 
profesională, modelele de organizare a muncii, experienţa profesională şi productivitatea, 
care nu ar trebui măsurate doar în termeni cantitativi (orele de prezenţă fizică la locul de 
muncă), ci şi în termeni calitativi;

3. consideră că strategia de depăşire a diferenţelor de remunerare, a segregării orizontale şi 
verticale a pieţei muncii şi a stereotipurilor legate de profesiile şi sectoarele unde femeile 
sunt predominante vor solicita crearea unui cadru de măsuri legislative şi de altă factură la 
diverse niveluri, care să distingă între discriminarea salarială şi diferenţele de remunerare 
bazate pe alţi factori decât discriminarea directă sau indirectă, deoarece prima constituie în 
mod direct obiectul legislaţiei, iar cea din urmă trebuie combătută prin intermediul unor 
politici cu obiectiv precis şi măsuri specifice;

4. consideră că diversele abordări propuse pentru a reduce diferenţa de remunerare, având în 
vedere diverşii factori interesaţi cărora li se adresează - statele membre, partenerii sociali 
şi organizaţiile pentru egalitatea de şanse - ar trebui să se bazeze pe o combinaţie adecvată 
de politici şi măsuri economice, de ocupare a forţei de muncă şi sociale, care să includă;

(a) politici specifice care să permită reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială şi 
personală, referitoare la serviciile de îngrijire a copilului şi la alte tipuri de servicii (care ar 
trebui să fie accesibile indiferent de statutul angajaţilor şi tipul de contract), organizarea 
flexibilă a muncii şi a timpului de lucru, precum şi concedii de maternitate, paternitate, 
parentale şi familiale;

(b) politici fiscale şi de securitate socială, inclusiv măsuri specifice de gen, care să vizeze 
compensarea diferenţelor inechitabile şi nejustificate de salarizare şi să promoveze 
ocuparea forţei de muncă în rândul femeilor;

(c) acţiuni specifice în conformitate cu programele naţionale de implementare a orientărilor 
integrate pentru ciclul Strategiei de la Lisabona 2008-2010, concepute pentru a ţine cont 
de condiţiile locale din fiecare ţară şi pentru a garanta că Foaia de parcurs pentru egalitate 
2006-2010 este aplicată la timp; 
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(d) măsuri concrete şi precise (în conformitate cu articolul 141 alineatul (4) din Tratat) pentru 
a combate diferenţele salariale şi segregarea de gen, care să fie aplicate de către partenerii 
sociali şi organizaţiile pentru egalitatea de şanse, la diverse niveluri, atât contractuale, cât 
şi sectoriale, precum: obligarea partenerilor sociali de a încheia acorduri salariale, anchete 
sistematice în legătură cu egalitatea de remunerare, aplicarea proiectelor privind egalitatea 
în întreprinderi, stabilirea unor obiective şi a unor indicatori calitativi şi cantitativi, 
schimbul de cele mai bune practici validate de către părţile vizate şi însoţite de informaţii 
privind obstacolele şi dificultăţile întâmpinate;

(e) inserarea unei clauze care să solicite respectarea egalităţii de gen şi a egalităţii de 
remunerare în contractele publice şi introducerea unei etichete specifice, precum un 
„certificat de calitate pentru politicile de gen şi cele salariale”, care ar putea fi acordat 
întreprinderilor, certificat care le-ar putea conferi anumite avantaje în ceea ce priveşte 
accesul la măsurile de sprijin şi de finanţare naţionale, locale şi europene şi le-ar putea 
spori şansele de a obţine contracte publice;

B.  următoarelor sugestii în anexa la propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că este necesar să se asigure că articolele 141 (1) şi (2) din Tratat sunt 
interpretate şi aplicate în mod adecvat şi că se iau măsuri referitoare la directiva relevantă 
(la nivel european şi/sau în legătură cu transpunerea şi aplicarea ei la nivel naţional) - cu 
referire în special la: 

(a) conceptele de regimuri salariale şi profesionale, garantând că acestea sunt formulate astfel 
încât să reflecte pe deplin informaţiile şi evaluările incluse în noile sisteme de clasificare a 
locurilor de muncă; 

(b) clasificarea profesiilor, garantând că noile sisteme de clasificare şi de organizare a 
personalului şi de organizare a muncii sunt utilizate ca sursă de informaţii şi grile de 
evaluare pentru determinarea remunerării, respectând principiul comparabilităţii; 

(c) sarcinile organizaţiilor pentru egalitatea de şanse, garantându-le acestora un rol mai 
important alături de partenerii sociali;

(d) informaţia oferită de angajatori cu privire la tratamentul egal pentru bărbaţi şi femei la 
locul de muncă, garantând informaţii mai specifice şi mai precise cu privire la diferenţele 
de remunerare, precum şi o implicare mai mare si un rol specific al partenerilor sociali şi 
al organizaţiilor pentru egalitatea de şanse;  

2. îşi exprimă convingerea că este esenţial să se asigure o aplicare mai bună şi mai rapidă a 
prevederilor directivei menite să combată diferenţele de remunerare, garantând că statele 
membre, partenerii sociali şi organizaţiile pentru egalitatea de şanse aplică măsuri precum 
cele stabilite în „Cadrul de acţiune privind egalitatea dintre bărbaţi şi femei” aprobat de 
partenerii sociali în martie 2005, care prevede:

(a) diseminarea informaţiilor şi a orientărilor privind modalităţile practice (în special cele 
destinate IMM-urilor) de a combate diferenţele de remunerare, incluzând acordurile 
colective naţionale sau sectoriale; 

(b) compilarea de informaţii statistice defalcate în funcţie de gen, transparente şi accesibile 
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(utilizând metode care iau în considerare un număr mare de variabile) la nivel naţional, 
sectorial şi de întreprindere;

(c) dezvoltarea unor sisteme de evaluare a muncii transparente şi neutre din punct de vedere 
al genului, pe baza cărora să fie posibil să se evalueze, în cazuri individuale, acolo unde 
este necesar, dacă fişele de post şi criteriile salariale sunt discriminatorii;

(d) formare specifică pentru partenerii sociali bazată pe un pachet de instrumente analitice şi 
de măsuri precise, care să fie utilizat fie la redactarea contractelor, fie pentru a verifica 
aplicarea normelor şi politicilor de combatere a diferenţelor de remunerare.


