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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind recomandările către Comisie referitoare la aplicarea principiului egalității de 
remunerare între bărbați și femei 
(2008/2012(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 2 și articolul 141 al treilea paragraf din Tratatul CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Combaterea diferenței de remunerare 
între bărbați și femei” (COM(2007)0424),

– având în vedere raportul elaborat de rețeaua Comisiei de experți juriști în domeniile 
ocupării forței de muncă, afaceri sociale și egalitate între bărbați și femei,

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen, adoptat de către Consiliul 
European de la Bruxelles, la 23 și 24 martie 2006,

– având în vedere cazurile înaintate Curții Europene de Justiție în temeiul articolului 141 din 
Tratatul CE,

– având în vedere Cadrul de acțiune al partenerilor sociali europeni privind egalitatea de 
gen,

– având în vedere rezoluția din 13 martie 2007 cu privire la o foaie de parcurs privind 
egalitatea între femei și bărbați (2006-2010)1 și rezoluția din septembrie 2008 cu privire la 
egalitatea între femei și bărbați - 2008 (2008/2047(INI),2

– având în vedere articolele 39 și 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0000/2008),

A. întrucât în Uniunea Europeană femeile câștigă în medie cu 15% mai puțin decât bărbații și 
cu până la 25% mai puțin în sectorul privat; întrucât diferențele de remunerare variază 
între 4% și 25% în statele membre și această diferență nu pare a se diminua în mod 
considerabil;

B. întrucât diferența de remunerare între femei și bărbați persistă, în ciuda unui aparat 
legislativ consistent aflat în vigoare de mai bine de 30 de ani, precum și a măsurilor 
adoptate și a resurselor cheltuite în încercarea de a reduce această diferență;

C. întrucât în statele membre femeile au în timpul școlii o rată a promovabilității mai mare 

                                               
1 JO C 301 E, 13.12.2007, p. 56.
2 Text neadoptat încă.
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decât bărbații și alcătuiesc majoritatea absolvenților, fără a se înregistra o reducere 
comparabilă a diferenței de remunerare;

D. întrucât diferența de remunerare este rezultatul discriminărilor directe și indirecte, al 
factorilor sociali și economici, al segregării de pe piața muncii și al structurii generale 
salariale și este, în plus, legată de o serie de factori juridici, sociali și economici, care nu 
se limitează la problema remunerării egale pentru aceeași muncă;

E. întrucât reducerea diferenței de remunerare a constituit unul dintre obiectivele Strategiei 
de la Lisabona pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, dar nu i s-a 
acordat suficientă atenție de către majoritatea statelor membre;

F. întrucât o îmbunătățire a cadrului juridic al Uniunii ar putea permite statelor membre și 
partenerilor sociali să identifice mai eficient cauzele profunde pentru care diferența de 
remunerare continuă să existe;

G. întrucât profesiile și funcțiile în care predomină femeile au tendința de a fi subevaluate în 
comparație cu cele în care predomină bărbații, situație care nu este justificată în mod 
necesar de niciun criteriu obiectiv;

H. întrucât, așa cum arată datele statistice, calificările și experiențele dobândite de femei sunt 
mai puțin răsplătite din punct de vedere financiar decât cele dobândite de bărbați; întrucât 
conceptul de „remunerare egală pentru munca cu valoare egală” implică, de asemenea, o 
redefinire a rolurilor care au fost până acum bazate pe o abordare stereotipică din punctul 
de vedere al genului;

I. întrucât diferența de remunerare are un impact grav asupra statutului femeilor în viața 
economică și socială, de-a lungul vieții lor profesionale și mai târziu, iar femeile sunt, prin 
urmare, mai expuse riscului sărăciei și sunt mai puțin independente din punct de vedere 
economic;

J. întrucât Comisia a fost invitată  în mod repetat să adopte inițiative pentru a ajuta la 
eliminarea diferențelor de remunerare, inclusiv o reexaminare a legislației actuale;

K. întrucât Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 
privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament 
între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformulată)1 prevede 
faptul că principiul remunerării egale pentru munca egală sau munca cu valoare egală este 
o parte indispensabilă și esențială din acquis-ul comunitar, inclusiv jurisprudența Curții cu 
privire la discriminarea pe criterii de sex și că este necesar să se ia măsuri suplimentare 
pentru aplicarea acestui principiu;

L. întrucât Comisia, după cum s-a specificat în comunicarea menționată mai sus intitulată „O 
foaie de parcurs cu privire la egalitatea de remunerare între femei și bărbați”, efectuează o 
analiză în cursul anului 2008 a cadrului juridic al Uniunii cu privire la egalitatea de 
remunerare, care ar trebui să implice toți factorii interesați; întrucât rezultatele acestei 
analize ar trebui să beneficieze de o publicitate adecvată;

                                               
1 JO L 204, 26.7.2006, p.23.
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M. întrucât condiția ca nicio propunere de acest tip să nu fie în pregătire este îndeplinită, în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

1. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului până la 31 decembrie 2009, pe baza articolului 
141 din Tratatul CE, o propunere legislativă cu privire la revizuirea legislației actuale 
referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între femei și bărbați, în 
conformitate cu recomandările detaliate de mai jos1:

2. confirmă faptul că aceste recomandări respectă principiul subsidiarității și drepturile 
fundamentale ale cetățeanului;

3. consideră că propunerea solicitată nu va avea implicații financiare;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și 
recomandările detaliate în anexă, Comisiei și Consiliului, precum și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre.

                                               
1  Directiva Consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la 
aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin (JO L 45 
19.2.1975, p19) a fost incorporată în Directiva 2006/54/CE. În conformitate cu prevederile Directivei 
2006/54/CE, Directiva 75/117/CEE se abrogă de la data de 15 august 2009, care este, de asemenea, termenul 
limită pentru aplicarea prezentei directive. 
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE: RECOMANDĂRI DETALIATE 
PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

Recomandarea 1: DEFINIȚII

Directiva reformulată 2006/54 conține o definiție a remunerării egale, prin reluarea 
prevederilor Directivei 75/117.  Pentru a dispune de categorii mai exacte drept instrumente 
care să ajute la eliminarea diferențelor de remunerare între sexe, este important să se 
definească în detaliu diversele concepte, precum: 
- diferența de remunerare între sexe;
- discriminare salarială directă;
- discriminare salarială indirectă;
- diferență de pensie - în diverși piloni ai regimurilor de pensii, mai exact în regimurile de 
pensie bazate pe repartiție, pensii ocupaționale (păstrarea diferenței de remunerare după 
pensionare)

Recomandarea 2: ANALIZA SITUAȚIEI ȘI TRANSPARENȚA REZULTATELOR

2.1. Lipsa de informații și de conștientizare în rândul angajatorilor și al angajaților cu privire 
la diferențele actuale și posibile de remunerare în cadrul întreprinderii afectează aplicarea 
principiului consacrat în Tratat și în legislația actuală.

2.2. Este, prin urmare, esențial ca auditurile salariale periodice, precum și publicarea 
rezultatelor acestora, să devină obligatorii în cadrul întreprinderilor (de ex. în întreprinderile 
cu cel puțin 20 de angajați).

2.3. Angajatorii ar trebui să prezinte aceste rezultate angajaților și reprezentanților acestora, 
sub forma unor statistici salariale, defalcate în funcție de gen. Aceste informații ar trebui 
compilate la nivel sectorial și național, în fiecare stat membru.

Recomandarea 3: Recomandarea 3: EVALUAREA MUNCII

3.1. Conceptul de valoare a muncii este caracterizat de o abordare stereotipică în defavoarea 
femeilor, de exemplu punându-se în valoare mai degrabă forța fizică, decât competențele în 
domeniul relațiilor interpersonale sau simțul răspunderii. 

3.2. Inițiativa Comisiei ar trebui, prin urmare, să se concentreze asupra obligației fiecărui stat 
membru de a introduce evaluări profesionale neutre din punct de vedere al genului, care să 
permită angajatorilor și angajaților să identifice eventualele discriminări de remunerare bazate 
pe o definiție părtinitoare a grilei salariale, respectând în același timp legislația națională și 
tradițiile referitoare la sistemul lor de relații între partenerii sociali. Astfel de elemente de 
evaluare profesională ar trebui, de asemenea, să fie transparente și să fie puse la dispoziția 
tuturor factorilor interesați, precum și a inspectoratelor de muncă și a organismelor de 
promovare a egalității.

Recomandarea 4: ORGANISMELE DE PROMOVARE A EGALITĂȚII



PR\718444RO.doc 7/10 PE404.763v01-00

RO

Organismele de promovare a egalității ar trebui să joace un rol aparte în diminuarea diferenței 
de remunerare între femei și bărbați, care să le permită să monitorizeze și, acolo unde este 
posibil, să impună mai eficient și mai independent aplicarea legislației privind egalitatea de 
gen.

 Acest rol ar trebui consolidat prin: 
- sprijinirea și consilierea victimelor discriminării salariale;
- efectuarea unor studii independente cu privire la diferențele de remunerare;
- publicarea unor rapoarte independente și formularea unor recomandări cu privire la orice 
problemă legată de discriminarea salarială (directă și indirectă).

Recomandarea 5: DIALOGUL SOCIAL

Sunt necesare analize suplimentare ale acordurilor colective și ale grilelor salariale aplicabile 
și ale schemelor de evaluare profesională, în principal în ceea ce privește regimul lucrătorilor 
cu normă parțială și al lucrătorilor care au regimuri atipice de muncă sau al plăților 
suplimentare/primelor (acordate mai des bărbaților decât femeilor). Statele membre, 
respectând legislația națională, acordurile colective sau practicile curente, ar trebui să 
încurajeze partenerii sociali să introducă evaluarea profesională neutră din punct de vedere al 
genului, care să permită angajatorilor și angajaților să identifice posibilele discriminări 
salariale bazate pe o definiție părtinitoare a grilei salariale. 

Recomandarea 6: Sancțiuni

6.1. Din diverse motive, legislația în acest domeniu este în mod evident mai puțin eficientă și, 
având în vedere faptul că problema în ansamblul ei nu a putut fi rezolvată doar prin 
intermediul legislației, Comisia și statele membre ar trebui să ia în considerare consolidarea 
legislației actuale prin introducerea unor tipuri adecvate de sancțiuni.

6.2. Este important ca statele membre să adopte măsurile necesare pentru a asigura că 
nerespectarea principiului plății egale pentru muncă cu valoare egală face obiectul unor 
sancțiuni corespunzătoare.

6.3. Se reamintește faptul că, în conformitate cu Directiva reformulată 2006/54, statele 
membre au deja obligația să impună compensații sau despăgubiri (Titlul III Prevederi 
orizontale capitolul 1 articolul 18), precum și penalități (capitolul 3,  Prevederi generale 
orizontale articolul 25) care sunt „eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare”.  
Aceste prevederi nu sunt totuși suficiente pentru a evita nerespectarea principiului privind
remunerarea egală. Din acest motiv, se propun următoarele:

- compensația sau despăgubirile nu ar trebui limitate prin stabilirea în prealabil a unui plafon 
maxim;

- penalitățile trebuie să includă plata compensației către victimă;

- amenzile administrative, de ex. în cazul netransmiterii sau lipsei unor statistici salariale 
defalcate în funcție de gen (conform recomandării 2) solicitate de inspectoratele de muncă;
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- pierderea dreptului de a beneficia de fonduri publice, subvenții (inclusiv fonduri UE 
administrate de statele membre) și de procedurile de achiziție publică, așa cum prevăd deja 
Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE cu privire la procedurile de achiziții publice 
(„Entitățile contractante pot stabili condiții speciale privind executarea unui contract, (...) 
(care) pot viza, în particular, considerații de ordin social și de mediu”).
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EXPUNERE DE MOTIVE

The legal framework of the EU with regard to equal pay is quite extensive. The impact, 
however, depends on the effectiveness of the enforcement, which may be problematic.
Data indicate a persistent gap between pay of men and women. Last figures show 15% 
differences between gross hourly pay of men and women and 25% in private sector. The 
gender pay gap (GPG) is often used to be explained by differences on the individual basis, 
such as age, education and experience. Evidences suggest however, that these differences play 
a relatively minor part in the persistence of the GPG.

Since differences on individual characteristics are diminishing throughout the EU, even if in 
some countries they remain important, the GPG seems more related to the level of 
occupational segregation and the impact of wage structure. The rigidness and persistence of 
the GPG stress the need for multi-faceted policies targeting the implementation of legislation 
and addressing the segregation of labour market. 
Experts agreed that the open direct pay discrimination based on sex is diminished by existing 
legislation. Indirect discrimination seems to be an issue resulting in pay gap in segregated 
sectors. Due to pay gap resulting from economic segregation, legislation, which is more 
effective in combating direct discrimination, is of a limited efficiency.  Evaluation of the 
legislative framework shows some differences in legislation, concerning GPG. The Directive 
75/117/EEC and recast Directive 54/2006/EC show profound difference is the framework 
principle: in 1975 the GPG was considered as an economic competition issue, as an "integral 
part of the establishment and functioning of the common market", while the 2006 Directive 
relies on "the principle equal treatment and equal opportunity".

The legislation strictu senso has however the same scope: finding causes of the insufficient 
efficiency. 

The report aims at strengthening the existing legal provision, while bearing in mind that 
economic segregation could hardly be influenced by this type of legislation. 

A basic change can be found in the definition of the pay according to numerous ruling of the 
ECJ. There has been a significant evolution in terms of procedure and possible remedies, also 
due to the influence of anti-discrimination policies.
Besides legislation, in principle, policy responses may be organised along 3 lines:

1) equal pay policy, tackling direct and indirect discrimination
2) equal opportunities policy, aiming reconciliation of family and working life, resulting in 
continuous employment patterns
3) wage-policies, oriented on reducing wage-inequalities and improving the remuneration of 
low-paid and women dominated jobs
The effective policy-mix may depend on national particularities and main roots of the gender 
pay gap.
National reports, asked by Commission showed that in several Member States the gender pay 
gap is a low-profile issue, both in the public debate and in policy agenda. One of the main 
problems identified was that there is no real "ownership" of the problem, as nobody really 
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feels responsible for closing the gender pay gap1.
Ongoing decentralisation of wage-setting may deepen the consequences in the future. The 
situation may be more complicated in Member States where social partners are weak, where 
the role of trade-unions is diminishing, or where wage-bargaining does not exist. Maintaining 
the individual work-contract approach without any information concerning the remuneration 
of similar work could result in a growing gender pay gap.

It is clear, that improving the existing legislation itself could not alone solve the problem of 
the gender pay gap. Only an effective policy mix, including better and more effective 
legislation, and with clear responsibilities can address one of the most persistent problems in 
the field of gender equality. More than 30-year-old legislation without satisfactory result itself 
indicates the necessity to improve legislation mainly by strengthening its effectiveness.

                                               
1 A gender pay gap - Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries, EC, 2006.
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