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Comisia Europeană - Declarație

Femeile din Uniunea Europeană câștigă în continuare cu 16,2 %, în medie, mai puțin decât
bărbații. Anul acesta, Ziua Europeană a Egalității Salariale cade pe 3 noiembrie. Această dată
marchează momentul din an în care, deși anul de muncă nu s-a încheiat, până la sfârșitul
acestuia mai rămânând 16 %, femeile încetează, în mod simbolic, să mai fie plătite, ceea ce
nu se întâmplă în cazul colegilor lor bărbați.
În perspectiva acestei zile, prim-vicepreședintele Frans Timmermans, comisarul Marianne Thyssen și
comisarul Věra Jourová au declarat:

„Femeile și bărbații sunt egali. Această egalitate este una dintre valorile fondatoare ale UE, însă acest
lucru nu schimbă faptul că, în continuare, în comparație cu colegii lor bărbați, femeile lucrează de fapt
două luni pe an fără plată. Nu mai putem accepta această situație.

În Europa, femeile câștigă cu 16,2 % mai puțin decât bărbații. Această diferență de remunerare dintre
femei și bărbați nu este nedreaptă doar în principiu, ci și în practică, și face ca femeile să se afle într-o
situație de precaritate pe toată durata carierei lor profesionale și chiar mai mult după pensionare,
decalajul de pensii între bărbați și femei fiind de 36,6 %.

Deși nu există nicio soluție instant pentru a repara această inegalitate, există totuși căi prin care se pot
realiza schimbări concrete. Comisia a prezentat o serie de propuneri care vizează soluționarea acestei
probleme atât la locul de muncă, cât și acasă. Este urgent ca aceste propuneri să fie adoptate de
Parlamentul European și de statele membre în cadrul Consiliului pentru a se obține rezultate concrete,
de exemplu prin îmbunătățirea drepturilor părinților și ale îngrijitorilor care lucrează de a-și lua
concediu pentru a avea grijă de familiile lor.

Noile date publicate astăzi subliniază importanța adoptării de urgență a legislației privind echilibrul
dintre viața profesională și cea privată înaintată spre adoptare de către Comisia Europeană. Anul
trecut, un european din trei nu a putut să-și ia concediul din motive familiale și doar patru bărbați din
zece și-au luat (sau intenționează să își ia) concediu pentru creșterea copilului. Această situație nu este
nici corectă, nici nu poate continua.”

Context
Factorii care sunt la originea diferenței de remunerare între femei și bărbați sunt multipli: femeile
lucrează mai frecvent cu fracțiune de normă, se confruntă în cariera lor profesională cu așa-numitul
fenomen al „plafonului de sticlă”, lucrează în sectoare în care remunerațiile sunt mai mici sau sunt
adesea obligate să își asume responsabilitatea principală pentru îngrijirea familiilor lor. Una dintre
modalitățile prin care se pot găsi soluții pentru aceste probleme este îmbunătățirea echilibrului dintre
viața profesională și cea privată a familiilor, care ar putea fi atins prin adoptarea propunerii de directivă
înaintate de Comisie.

 În contextul Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia a luat măsuri pentru a le permite
părinților și îngrijitorilor care lucrează să aibă o evoluție mai bună în carieră și să aibă în același timp
posibilitatea de a-și îngriji familiile. Propunerea Comisiei privind echilibrul dintre viața profesională și
cea privată include dreptul tuturor taților de a beneficia de cel puțin 10 zile de concediu pentru
nașterea copilului lor. De asemenea, concediul plătit pentru creșterea copilului ar urma să devină un
drept netransferabil, egal pentru femei și bărbați, o măsură puternică prin care bărbații ar fi încurajați
să profite de această oportunitate, mai degrabă decât să li se ceară femeilor să își pună pe planul doi
cariera pentru o perioadă lungă de timp, în timp ce bărbații se întorc rapid la locul de muncă. În cele
din urmă, propunerea Comisiei va spori participarea femeilor pe piața forței de muncă. Negocierile cu
Parlamentul European și cu Consiliul sunt în curs și este posibil să se ajungă la un acord până la
sfârșitul anului. Comisia îndeamnă toate părțile implicate să depună eforturi pentru a se ajunge la un
compromis ambițios.

Noile date Eurobarometru publicate astăzi subliniază importanța finalizării de urgență a acestui act
legislativ. În plus, Comisia a prezentat anul trecut un plan de acțiune intitulat „Combaterea diferenței
de remunerare între femei și bărbați”, care vizează diferiții factori ce contribuie la această inegalitate.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro


STATEMENT/18/6184 

Sondajul Eurobarometru privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată
Astăzi, pentru a marca Ziua Europeană a Egalității Salariale, care se apropie, Comisia Europeană
publică un sondaj Eurobarometru care prezintă opiniile europenilor în ceea ce privește echilibrul
dintre viața profesională și cea privată. A se vedea aici rezultatele sondajului Eurobarometru,
infograficul și fișele informative pe țări.

Planul de acțiune al UE privind combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați
Comisia a lansat un Plan de acțiune al UE privind combaterea diferenței de remunerare între femei și
bărbați pentru perioada 2018-2019. Planul stabilește opt domenii-cheie prioritare de acțiune. Până în
prezent, s-au alocat fonduri în valoare de 3,3 milioane EUR pentru proiecte care vizează combaterea
stereotipurilor în raport cu orientarea profesională și cu opțiunile de carieră. În săptămânile următoare
vom lansa o consultare publică pentru a vedea ce impact real are legislația UE privind egalitatea
salarială și pentru a aduna mai multe idei despre felul în care ne putem îndeplini mai bine obiectivele.
Comisia propune, de asemenea, în cadrul semestrului european, recomandări specifice fiecărei țări și
urmărește situația diferențelor de remunerare între femei și bărbați și măsurile luate în acest sens.

Comisia a început o evaluare a Directivei 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. Această
evaluare se va baza, printre altele, pe discuțiile cu părțile interesate, în special cu partenerii sociali și
cu statele membre. În noiembrie va fi lansată o consultare publică online.

Informații suplimentare
Diferența de remunerare între femei și bărbați în UE, inclusiv:

fișe informative ale UE și fișe informative naționale privind diferența de remunerare dintre femei și
bărbați;

-

un nou studiu publicat astăzi privind persistența diferenței de remunerare între femei și bărbați și a
factorilor care stau la baza acesteia 

-

Sondajul Eurobarometru privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată

Propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată

 

Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email
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