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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 

regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, de-a lungul timpului, femeile au fost mai afectate de șomaj decât bărbații - în 

ciuda faptului că, în prezent, acestea reprezintă 59% din persoanele care tocmai termină o 

facultate1, ceea ce nu se potrivește nici cu numărul scăzut de femei în poziții cu 

răspundere; întrucât, în ultimii cinci ani, rata de ocupare a forței de muncă în rândul 

femeilor a crescut ușor, de la 60% la 63%, iar șomajul în rândul femeilor se ridică la 10% 

la nivelul UE, existând, la nivel regional, variații importante (deși aceste diferențe au 

scăzut mult)2; întrucât, chiar și în cazul femeilor care au un loc de muncă, nivelul salariilor 

și al contribuțiilor la pensii, precum și calificările lor profesionale nu sunt proporționale cu 

diplomele obținute de acestea;  

B. întrucât doar 29% dintre femei dețin o diplomă în domeniul TIC și doar 4 % au un loc de 

muncă în sectorul TIC3; întrucât, potrivit datelor Comisiei, numărul femeilor în 

învățământul terțiar este mai mare decât cel al bărbaților; întrucât, cu toate acestea, 

femeile sunt în continuare subreprezentate în cazul domeniilor STIM (știință, tehnologie, 

inginerie și matematică), ceea ce restrânge oportunitățile economice pentru acestea, deși 

nu există dovezi științifice conform cărora bărbații sunt mai talentați decât femeile în 

domeniile STIM;  

C. întrucât mai ales femeile sunt afectate de salariile mici (21,2 % în 2010, comparativ cu 

13,3 % în cazul bărbaților), în special cele care au un nivel scăzut de educație și cele care 

au încheiat contracte pe perioadă determinată4; 

D. întrucât diferența dintre pensiile femeilor și bărbaților demonstrează că, în UE, pensiile 

femeilor sunt, în medie, cu 39% mai mici decât cele ale bărbaților; 

E. întrucât femeile sunt mai expuse la sărăcie și excluziune socială decât bărbații, mai ales 

dacă au vârsta peste 60 de ani (22,2 % în 2010, comparativ cu 17,3 % în cazul 

bărbaților)5; 

F. întrucât egalitatea de gen reprezintă un instrument important al dezvoltării economice și al 

coeziunii sociale; 

G. întrucât politica de coeziune este principalul instrument pentru punerea în aplicare a 

măsurilor de combatere a șomajului și excluziunii sociale și se bazează pe investiții în 

educație și extinderea capacităților în domeniul educației; 

H. întrucât, în zonele rurale, de-a lungul timpului, s-au evidențiat o serie de probleme de 

                                                 
1 Raportul privind egalitatea dintre bărbați și femei 2014. 
2  Cifre furnizate de Eurostat pentru 2008 și 2013. 
3  Raportul Comisiei (2013), Women active in the ICT sector (Femeile din sectorul TIC). 
4  Idem 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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ordin economic și social, cum ar fi cultura antreprenorială slab dezvoltată, participarea 

scăzută a adulților la educație și formare continuă, lipsa formării continue în zonele rurale 

și procentajul ridicat al persoanelor care lucrează în agricultura de subzistență; 

I. întrucât rata de încadrare în muncă a femeilor este tot scăzută în raport cu obiectivele 

stabilite în Strategia Europa 2020 (11,5 % sub obiectivul de 75 %)1; 

J. întrucât, potrivit prognozelor OCDE, participarea egală a bărbaților și femeilor pe piața 

forței de muncă ar duce la o creștere de 12,4% a PIB-ului pe cap de locuitor până în 2030; 

K. întrucât femeile sunt subreprezentate în posturile de conducere și doar 30% din 

întreprinderile nou-înființate în Europa sunt înființate de femei2;  

L. întrucât peste două treimi din europeni locuiesc în orașe care constituie centre de 

producție inovatoare, dar, totodată, duc la o concentrare a persoanelor excluse din punct 

de vedere social și au, prin urmare, un rol esențial în abordarea provocării reprezentate de 

excluziunea socială; 

M. întrucât a fi mamă singură sau părinte singur reprezintă în continuare un handicap pe piața 

muncii; 

N. întrucât egalitatea de șanse între femei și bărbați și principiul integrării perspectivei de gen 

sunt consacrate în mod expres în regulamentele privind fondurile structurale ca elemente 

transversale ale programării și aplicării politice; 

O. întrucât întreprinderile familiale le oferă femeilor remunerații mai mari decât IMM-urile și 

ocazia de a pătrunde în industrii în care predomină bărbații; întrucât femeile care lucrează 

în întreprinderi familiale au șanse mai mari de a ajunge în funcții de conducere; întrucât 

UE și statele membre ar trebui să fie încurajate să promoveze acest tip de activitate și să 

convingă femeile să se alăture într-o măsură mai mare întreprinderilor familiale; 

P. întrucât sprijinul pentru egalitate, pe lângă faptul că este o chestiune de dreptate și drepturi 

fundamentale, este și un factor de competitivitate, deoarece talentul tuturor femeilor 

afectate de marginalizare în muncă este irosit, iar această situație nu este coerentă cu 

eforturile de sprijinire a economiei bazate pe cunoaștere, 

1. regretă faptul că statele membre nu au depus mai multe eforturi pentru a reduce diferența 

de remunerare dintre femei și bărbați; este preocupat de faptul că femeile din UE câștigă, 

în medie, cu 16,4 % mai puțin decât bărbații care prestează o muncă de valoare egală și 

lucrează 59 de zile pe an pe gratis, ceea ce le dezavantajează din punct de vedere 

economic și uneori le face dependente de partenerul lor; subliniază importanța măsurilor 

de eliminare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, care determină și o 

diferență de 39% între pensiile femeilor și bărbaților în UE; subliniază faptul că, în nouă 

state membre, această diferență a crescut în ultimii cinci ani; constată că, potrivit evaluării 

valorii adăugate europene, o reducere cu 1% a diferenței de remunerare dintre femei și 

bărbați ar determina o majorare cu 0,1 % a creșterii economice; remarcă faptul că accesul 

                                                 
1 Eurostat, Ancheta asupra forței de muncă, 2014 (al doilea trimestru). 
2  Planul de acțiune Antreprenoriat 2020. Relansarea spiritului de întreprindere în Europa (COM(2012)0795). 
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femeilor la poziții de răspundere poate crește competitivitatea organizațiilor; invită statele 

membre să îmbunătățească și să aducă la zi statisticile legate de diferența de remunerare 

dintre femei și bărbați; 

2. invită Comisia să solicite transparență în ceea ce privește remunerarea în cazul locurilor 

de muncă pe care le creează sau le finanțează prin politica de coeziune și să respingă, 

astfel, orice inegalitate salarială nejustificată; 

3. consideră că, în toate etapele punerii în aplicare a fondurilor ESI, Uniunea ar trebui să 

urmărească eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei, 

integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, 

origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală; 

4. pledează pentru recunoașterea și eliminarea multiplelor tipuri de discriminare, adică nu 

doar a discriminării pe bază de gen, ci și a discriminărilor pe bază de religie sau 

convingeri personale, origine socială, orientare sexuală, vârstă, origine etnică și handicap, 

cu scopul de a pune în aplicare o politică pertinentă și eficace de incluziune socială; 

5. constată că criza economică a dus la un regres în ceea ce privește egalitatea în multe 

domenii; subliniază importanța asigurării faptului că criza economică nu este folosită ca 

argument pentru perpetuarea inegalității dintre femei și bărbați și că eforturile legate de 

egalitate continuă, chiar și în timpul unei astfel de crize; 

6. invită statele membre să schimbe această dinamică prin lansarea de politici active în 

favoarea egalității, cu programe și bugete care vizează creșterea PIB-ului pe cap de 

locuitor prin astfel de metode;  

7. invită Comisia și statele membre să utilizeze activ fondurile structurale europene ca 

instrumente pentru consolidarea egalității de gen; solicită statelor membre și Comisiei să 

efectueze o analiză de gen și să integreze dimensiunea de gen în buget, cu scopul de a 

obține o alocare a resurselor financiare care să fie repartizată egal pe genuri; 

8. solicită Comisiei să încorporeze indicatorii statistici în Eurostat pentru fiecare stat 

membru în parte, astfel încât să măsoare influența pe care o are egalitatea asupra 

progresului economic atât în ceea ce privește participarea efectivă a femeilor pe piața 

muncii, cât și măsura în care acestea ocupă poziții de răspundere și posturi de conducere; 

9. recunoaște contribuția semnificativă a IMM-urilor la economia europeană, în special prin 

crearea de locuri de muncă; este dezamăgit că IMM-urile sunt conduse de femei într-o 

măsură cu mult mai mică decât de bărbați; remarcă faptul că 5% din consiliile de 

administrație din UE sunt prezidate de femei, iar cifra aferentă membrilor consiliilor de 

administrație este de 18,6 %; deplânge faptul că, în perioada 2003-2012, rata 

antreprenoriatului în rândul femeilor abia a crescut, de la 10% la 10,4 %;  

10. invită statele membre să facă schimb de bune practici prin care să încurajeze femeile să 

înființeze IMM-uri, să dezvolte strategii de promovare a antreprenoriatului în rândul 

femeilor și să faciliteze accesul femeilor antreprenoare la sprijin financiar; apreciază 

faptul că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) oferă sprijin IMM-urilor 

conduse de femei și încurajează sprijinul acordat pentru activitățile axate pe formare și 
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accesul la finanțare; invită Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 

Bărbați (EIGE) să colecteze cât mai repede posibil informații privind antreprenoriatul în 

rândul femeilor, în special cu privire la accesul la finanțare și la rețelele economice; 

11. deplânge faptul că se iau așa puține măsuri pentru promovarea participării femeilor în 

cadrul organelor de decizie sau pentru încurajarea acestora în vederea înființării propriilor 

societăți; constată că discriminarea din cauza unei sarcini, de exemplu, este utilizată pe 

scară largă pentru a exclude femeile de pe piața muncii atât în sectorul privat, cât și în 

sectorul public; 

12. constată că subreprezentarea femeilor în domeniile STIM este o consecință a 

stereotipurilor de gen; îndeamnă statele membre și Comisia să promoveze pătrunderea 

femeilor în sectoare considerate în mod tradițional sectoare „bărbătești”, în special 

sectorul științific și cel al tehnologiilor noi, mai ales prin intermediul campaniilor de 

informare și de sensibilizare, astfel încât să se valorifice pe deplin capitalul uman 

reprezentat de femeile europene; 

13. observă că probabilitatea de a lucra cu fracțiune de normă sau de a avea locuri de muncă 

plătite prost sau precare este mai mare în cazul femeilor, lucru care poate fi benefic în 

cazul mamelor care revin din concediul de maternitate, dar care poate, de asemenea, duce 

la sărăcia persoanelor încadrate în muncă și la pensii diferite în funcție de gen; observă că, 

în Europa, femeile care lucrează cu fracțiune de normă sunt în medie de patru ori mai 

numeroase decât bărbații care lucrează cu fracțiune de normă1; este preocupat de variația 

cifrelor legate de munca cu fracțiune de normă de la un stat membru la altul; invită 

Comisia să elaboreze o analiză actualizată și aprofundată a diferitelor tipuri de locuri de 

muncă, care să cuprindă și comparații în interiorul statelor membre și între acestea, cu 

scopul de a identifica inegalitățile pe bază de gen în cadrul formelor de încadrare în 

muncă, făcând trimitere în mod special la locurile de muncă cu fracțiune de normă; 

14. reafirmă necesitatea înființării unor structuri de îngrijire a copiilor mici, pentru a stimula 

prezența femeilor pe piața muncii și, prin urmare, invită Comisia să sprijine proiectele 

inovatoare în acest sens; subliniază că investițiile în infrastructura publică, precum 

structurile de îngrijire a copiilor, cresc șansele ca femeile să participe activ în cadrul 

economiei și pe piața muncii; 

15. recomandă Comisiei ca, în contextul politicii de coeziune, să aloce o parte mai importantă 

a fondurilor FEDR și FSE proiectelor care permit femeilor să aibă acces la formare și 

locuri de muncă de calitate; 

16. observă o tendință accentuată de migrație a populației feminine dinspre mediul rural 

înspre mediul urban, în căutarea unui loc de muncă, creând astfel un dezechilibru în 

rândul lucrătorilor din zonele rurale; subliniază impactul pe care acest lucru îl are asupra 

economiei și a populației și importanța dezvoltării economiei rurale astfel încât aceasta să 

valorifice potențialul bărbaților și al femeilor și să permită ca sectoarele dominate în mod 

normal de femei să aibă același statut ca cele dominate de bărbați, precum și importanța 

contribuției la aceasta prin programe care sprijină antreprenoriatul în rândul femeilor și 

prin facilități de armonizare a serviciilor disponibile în zonele rurale, cum ar fi cele pentru 

                                                 
1  Raportul pe 2014 privind egalitatea dintre femei și bărbați, Comisia Europeană, Justiție și Consumatori. 
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îngrijirea copiilor, asistență pentru persoanele în vârstă, asistență medicală și educație; de 

asemenea, solicită să se depună eforturi pe termen lung pentru a elimina factorii care 

atribuie femeile și bărbații unor sectoare diferite, scopul fiind acela de a obține egalitatea 

pe piața muncii; invită statele membre și Comisia să promoveze spiritul antreprenorial al 

femeilor din zonele rurale;  

17. subliniază că este de importanță crucială să se înceapă punerea în aplicare a programelor 

care se concentrează pe dezvoltarea abilităților antreprenoriale și manageriale ale 

femeilor, în scopul de a crește numărul companiilor, atât în zonele rurale, cât și în cele 

urbane; subliniază importanța promovării egalității de șanse în ocuparea forței de muncă, 

implicând femeile, în special pe cele din zonele rurale, în înființarea propriilor lor afaceri; 

18. invită Comisia și statele membre să analizeze dacă ar putea fi incluse clauze de gen în 

anunțurile de licitații privind achizițiile publice pentru a încuraja întreprinderile să 

urmărească egalitatea de gen în rândurile lor, respectând, totodată, legislația UE în materie 

de concurență; 

19. subliniază că există un decalaj digital semnificativ între femei și bărbați, care trebuie 

eliminat prin facilitarea și promovarea accesului femeilor la programe de formare în 

domeniul tehnologiilor noi; 

20. invită statele membre să acorde prioritate agendei privind economia digitală și subliniază 

că accesul deplin la internet în bandă largă are un rol esențial pentru a oferi mai multe 

opțiuni femeilor, bărbaților și întreprinderilor în ceea ce privește un program de lucru 

flexibil și munca de acasă; invită statele membre, Comisia și autoritățile locale și 

regionale să sprijine investițiile în formarea femeilor în sectorul TIC pentru a crește 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată a acestora; 

21. invită instituțiile UE și statele membre ca, pentru atingerea obiectivelor legate de ocuparea 

forței de muncă și incluziunea socială, să țină seama de nevoile femeilor care revin după 

concediul de maternitate, să motiveze angajatorii să recruteze femei după concediul de 

maternitate, să faciliteze condițiile de lucru flexibile și să promoveze educația 

suplimentară (pe tot parcursul vieții) pentru a le permite să își reia activitățile profesionale 

în bune condiții; 

22. invită Comisia, statele membre și autoritățile locale și regionale să țină seama de politicile 

de protejare a femeilor în cadrul programelor lor de investiții și să se asigure că fondurile 

sunt dirijate către o creștere efectivă a ocupării forței de muncă și profesională și că nu 

sunt folosite în alte scopuri; 

23. solicită Comisiei, statelor membre și autorităților regionale și locale să încurajeze în mod 

sistematic perspectiva folosirii platformelor e-learning pentru dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale ale femeilor, cât și a antreprenoriatului din zonele transfrontaliere; își 

exprimă deosebita preocupare cu privire la necesitatea creării unei rețele pentru parteneriat 

transfrontalier bazat pe dialog și comunicare între instituțiile partenere, cu scopul 

organizării de dezbateri publice privind antreprenoriatul în rândul femeilor și 

antreprenoriatul transfrontalier; 

24. invită instituțiile UE și statele membre ca, în vederea atingerii obiectivelor legate de 
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creșterea capacităților structurilor de îngrijire a copiilor mici, să utilizeze mai bine 

indicatorii cantitativi și calitativi pentru a asigura un acces egal pentru toți copiii la 

îngrijire și educație de înaltă calitate; 

25. îndeamnă statele membre să promoveze investițiile în programele de formare menite să 

ajute femeile să se integreze pe piața muncii, în special pentru cele care s-au dedicat 

anterior în totalitate îngrijirii copiilor sau a altor persoane dependente, și în serviciile de 

îngrijire a copiilor, persoanelor în vârstă și a altor persoane care au nevoie de îngrijiri, care 

să fie atât accesibile, cât și la prețuri rezonabile și să aibă orare care să fie compatibile cu 

orarul celor care lucrează cu normă întreagă, astfel încât să se asigure un echilibru între 

viața profesională și viața de familie și să se combată șomajul și excluziunea socială; 

26. solicită statelor membre să stabilească măsuri bugetare care să țină seama de dimensiunea 

de gen în programarea politicii de coeziune, în încercarea de a analiza nu doar programele 

care vizează în mod special femeile, ci și toate celelalte programe și politici propuse de 

guvern, precum și impactul acestora asupra alocării resurselor și contribuția lor la 

egalitatea dintre bărbați și femei; 

27. solicită statelor membre să pună în aplicare și să consolideze integrarea dimensiunii de 

gen în buget și invită Comisia să promoveze schimbul de bune practici privind integrarea 

dimensiunii de gen în buget. 
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