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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE 

(2017/2008(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, 

– având în vedere articolele 8, 10, 153 alineatul (1), 153 alineatul (2) și 157 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolele 23 și 33 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Directiva nr. 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 

(reformă)1, 

– având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 

care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 

Consiliului2, 

– având în vedere Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind 

introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul 

de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează 

(Directiva privind concediul de maternitate)3,  

– având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a Directivei privind concediul de maternitate 

(COM(2008)0637) (COM(2008)0637), 

– având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 20 octombrie 2010 în vederea 

adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare 

a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, 

care au născut de curând sau care alăptează și măsuri menite să ajute lucrătoarele să-și 

reconcilieze viața profesională cu viața de familie4, 

– având în vedere Directiva 2013/62/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

modificare a Directivei 2010/18/UE de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit 

privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP și CES, ca urmare a modificării statutului Mayotte în raport cu 

                                                 
1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23. 
2 JO L 180, 15.7.2010, p. 1. 
3 JO L 348, 28.11.1992, p. 1. 
4 JO C 70 E, 8.3.2012, p. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0637&from=EN
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Uniunea Europeană1, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 14 martie 2012 de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 

administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (Directiva 

privind femeile în consiliile de administrație) (COM(2012)0614), 

– având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 20 octombrie 2010 în vederea 

adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea 

echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă 

și măsuri conexe, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2013 referitoare la eliminarea stereotipurilor 

de gen în UE2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 privind aplicarea principiului 

egalității de remunerare între bărbați și femei, pentru muncă egală sau pentru o muncă 

de valoare egală3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2015 referitoare la concediul de maternitate4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la femeile care desfășoară 

activități casnice și femeile care asigură servicii de îngrijire în UE5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2016 referitoare la aplicarea Directivei 

2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru 

revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la sărăcie - o perspectivă e 

gen7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la crearea unor condiții 

pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată8, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2016 referitoare la aplicarea Directivei 

2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 

favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 

forței de muncă („Directiva privind egalitatea de tratament la încadrarea în muncă”)9, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2015 referitoare la aplicarea 

Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 

                                                 
1 JO L 353, 28.12.2013, p. 7. 
2 JO C 36, 29.1.2016, p. 18. 
3 JO C 93, 9.3.2016, p. 110. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2015)0207. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2016)0203. 
6 Texte adoptate, P8_TA(2016)0226. 
7 Texte adoptate, P8_TA(2016)0235. 
8 Texte adoptate, P8_TA(2016)0338. 
9 Texte adoptate, P8_TA(2016)0360. 
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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 muncă1, 

– având în vedere rezoluția sa din 14 martie 2017 referitoare la egalitatea dintre femei și 

bărbați în Uniunea Europeană 2014-20152, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 19 iunie 2015 privind „Oportunități egale 

pentru femei și bărbați în ceea ce privește veniturile:  Eliminarea disparității de gen în 

ceea ce privește pensiile”, 

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen (2011-2020) adoptat în 

concluziile Consiliului din 7 martie 20113, 

– având în vedere recomandarea Comisiei din 7 martie 2014 referitoare la consolidarea 

principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin transparență 

(2014/124/EU)4, 

– având în vedere inițiativa Comisiei Europene din decembrie 2015, intitulată „Foaie de 

parcurs: Un nou început pentru a rezolva problemele legate de echilibrul între viața 

profesională și viața personală pentru familiile care muncesc”, precum și consultarea 

opiniei publice și a părților interesate pe această temă, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „The Strategic 

engagement for gender equality 2016-2019” (Angajamentul strategic pentru egalitatea 

de gen 2016-2019), în special capitolul 3.1, „Creșterea participării femeilor pe piața 

forței de muncă și independența economică egală a femeilor și bărbaților”, 

– având în vedere raportul Comisiei pe 2017 privind egalitatea dintre femei și bărbați în 

Uniunea Europeană, în special capitolul 1 dedicat creșterii participării femeilor pe piața 

muncii și independenței economice egale, precum și capitolul 2 privind reducerea 

diferenței de remunerare, de câștiguri și de pensie dintre femei și bărbați,  

– având în vedere rapoartele Fundației europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață 

și de muncă (Eurofund) intitulate: „Diferențele de gen în încadrarea în muncă - 

provocări și soluții” (2016), „Partenerii sociali și egalitatea de gen în Europa” (2014) și 

„Evoluții ale vieții profesionale în Europa: analiza anuală EurWORK” (2014 și 2015), 

precum și cel de al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) 

(2016), 

– având în vedere Convenția OIM din 1951 privind remunerarea egală, Convenția OIM 

1994 privind munca cu fracțiune de normă, Convenția OIM din 1996 privind munca la 

domiciliu, Convenția OIM din 2000 privind protecția maternității și Convenția OIM din 

2011 privind lucrătorii domestici, 

– având în vedere Concluziile convenite la 24 martie 2017 cu ocazia celei de a 61-a 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0351. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2017)0073. 
3 a 3073-a reuniune a Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori, 

Bruxelles, 7 martie 2011. 
4 JO L 69, 8.3.2014, p. 112. 
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sesiuni a Comisiei Organizației Națiunilor Unite pentru statutul femeii, intitulate 

„Capacitarea economică a femeilor într-o lume profesională în schimbare”, 

– având în vedere raportul Grupului la nivel înalt al Secretarului General al ONU pentru 

capacitarea economică a femeilor, din septembrie 2016, intitulat: „Să nu lăsăm pe 

nimeni în urmă: apel la acțiune pentru egalitatea de gen și capacitarea economică a 

femeilor”, 

– având în vedere articolul 52 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 (A8-0000/2017), 

A. întrucât participarea egală a femeilor pe piața forței de muncă și în procesul decizional 

economic reprezintă condiții prealabile pentru capacitarea femeilor, dar și consecințe ale 

acesteia; 

B. întrucât printre barierele principale în cale capacitării economice a femeilor se numără 

norme sociale nefavorabile, legi discriminatorii sau lipsa protecției legale, distribuția 

inegală a activităților casnice și de îngrijire neremunerate între femei și bărbați, precum 

și lipsa de acces la bunuri financiare, digitale și la proprietate, toate acestea putând fi 

exacerbate de discriminarea intersecțională1; 

C. întrucât capacitarea economică a femeilor este o chestiune de dreptate, dar și de 

inteligență, egalitatea fiind un drept al omului, iar participarea mai mare a femeilor la 

piața muncii având un impact pozitiv asupra creșterii PIB-ului și a succesului economic 

al firmelor; 

D. întrucât echilibrul efectiv între viața profesională și cea personală are efecte pozitive 

asupra sănătății și promovează creșterea economică, competitivitatea, participarea 

globală la piața forței de muncă, egalitatea de gen, reducerea riscului de sărăcie și 

solidaritatea între generații și, de asemenea, contribuie la soluționarea problemelor unei 

societăți în curs de îmbătrânire și influențează pozitiv rata natalității în UE; 

E. întrucât un sistem public de cartografiere a salariilor, inclusiv colectarea datelor, are 

potențialul de a exercita presiuni asupra sectoarelor publice și private pentru a-și evalua 

structurile de salarizare și de a rectifica diferențele de gen găsite; 

F. întrucât s-a constat că sistemul de cote îmbunătățește performanța întreprinderilor 

private și stimulează creșterea economică generală și, în plus, determină o mai bună 

folosire a talentelor la nivelul forței de muncă; 

G. întrucât sectoarele sau rolurile dominate de femei se caracterizează de regulă prin salarii 

mai mici decât alte sectoare sau roluri comparabile care sunt dominate de bărbați, 

acestea constituind o componentă a diferențelor de remunerare și de pensii între femei și 

bărbați, care se ridică în prezent la 16 %, respectiv, 40 %; 

                                                 
1 Raportul Grupului la nivel înalt al Secretarului General al ONU pentru capacitarea economică a femeilor 

intitulat: „Să nu lăsăm pe nimeni în urmă: apel la acțiune pentru egalitatea de gen și capacitarea economică a 

femeilor” (septembrie 2016), 
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H. întrucât OIM a elaborat un cadru prin care locurile de muncă sunt evaluate în funcție de 

patru factori: calificările, efortul, responsabilitatea și condițiile de lucru, ele fiind 

ponderate în funcție de importanța lor pentru societate sau pentru organizația în cauză; 

I. întrucât sindicatele ar putea consolida capacitarea economică a femeilor promovând 

remunerarea egală și investind în echilibrul dintre viața profesională și cea personală în 

sectorul lor de activitate; 

J. întrucât s-a dovedit că inegalitățile salariale sunt mai mici dacă negocierea colectivă este 

puternică1, 

I. Considerații generale  

1. consideră că participarea și capacitarea economică a femeilor sunt esențiale pentru 

consolidarea drepturilor lor fundamentale, permițându-le să ajungă la independență 

economică, să-și exercite influența în societate și să aibă control asupra propriilor vieți; 

2. subliniază că costul anual al ratei scăzute de ocupare a femeilor a reprezentat 2,8 % din 

PIB-ul UE2, în timp ce costurile excluderii unei femei de pe piața forței de muncă sunt 

estimate între 1,2 și 2 milioane EUR, în funcție de nivelul ei de educație; 

II. Acțiuni și instrumente pentru îmbunătățirea capacitării economice a femeilor 

Un echilibrul mai bun între viața profesională și cea personală 

3. insistă că realizarea obiectivelor de la Barcelona, care include și structuri și servicii de 

îngrijire a copiilor accesibile, de calitate și la prețuri rezonabile, este indispensabilă 

pentru ca statele membre să poată îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020; 

4. este convins că implicarea bărbaților în responsabilitățile de îngrijire reprezintă o 

condiție preliminară pentru schimbarea stereotipurilor tradiționale legate de rolurile de 

gen; consideră, de asemenea, că ambele genuri și întreaga societate vor avea de câștigat 

dacă are loc o distribuție mai echitabilă a muncii neplătite și dacă concediul de îngrijire 

este luat mai echitabil de către bărbați și femei; 

Remunerație egală pentru muncă egală de valoare egală și cartografierea salariilor 

5. insistă că principiul remunerației egale pentru muncă egală sau muncă de valoare egală 

este consacrat în tratatul UE; subliniază, în acest context, recomandarea Comisiei 

privind consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin 

transparență; 

6. îndeamnă statele membre și firmele să introducă principiul transparenței în remunerare 

pentru a crea metode prin care firmele să soluționeze problema diferențelor de gen în 

remunerare, inclusiv prin audituri salariale și includerea egalității de remunerare în 

negocierile colective; 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 în 2013 - a se vedea studiul „Diferențele de gen în ocuparea forței de muncă: provocări și soluții”. 
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7. subliniază că trebuie recunoscută și reevaluată munca din sectoarele tradițional 

feminine, cum ar fi sănătatea, asistența socială și învățământul, comparativ cu munca 

din sectoarele tradițional masculine; 

8. își exprimă convingerea că realizarea egalității de remunerare pentru muncă egală și 

muncă de valoare egală necesită un cadru clar pentru instrumentele de evaluare 

specifică a locurilor de muncă, cu indicatori comparabili pentru a evalua „valoarea” în 

locurile de muncă sau în sectoarele de activitate; invită, în consecință, Comisia să 

prezinte un astfel de cadru și să sprijine statele membre să îl aplice; 

9. reamintește că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, valoarea muncii ar 

trebui evaluată și comparată pe baza unor criterii obiective, cum ar fi cerințele 

educaționale, profesionale și de formare profesională, aptitudini, eforturi și 

responsabilitate, munca realizată și natura sarcinilor implicate; 

Cotele de gen 

10. consideră că în sectorul public cotele de gen pot fi necesare atunci când instituțiile 

publice nu își îndeplinesc responsabilitatea de reprezentare echitabilă și, prin urmare, ar 

putea îmbunătăți legitimitatea democratică a instituțiilor decizionale;  

11. solicită din nou Consiliului să adopte rapid o directivă privind echilibrului de gen în 

rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă, ca un prim pas 

important pentru reprezentarea egală în sectoarele publice și private; 

Planurile pentru egalitatea de gen 

12. ia act de faptul că Comisia sprijină adoptarea planurilor pentru egalitatea de gen prin 

organizații care fac cercetare și organizații care finanțează cercetarea; 

13. observă că planurile pentru egalitatea de gen la nivelul întreprinderii sau al unui sector 

pot conține multiple măsuri în domeniul resurselor umane care să vizeze recrutarea, 

remunerarea, promovarea, formarea profesională și echilibrul dintre viața profesională 

și cea privată; observă că aceste planuri includ frecvent măsuri concrete, cum ar fi 

limbajul neutru din perspectiva genului, prevenirea hărțuirii sexuale, numirea de 

membri aparținând genului subreprezentat în pozițiile de conducere, munca cu timp 

parțial și tați implicați în îngrijirea copiilor și că în statele membre există o varietate de 

abordări în ceea ce privește introducerea obligatorie a unor astfel de măsuri; 

Partenerii sociali și acordurile colective  

14. subliniază că asigurarea echilibrului de gen în echipele de negociere colectivă este 

esențială pentru a garanta reprezentarea echilibrată a femeilor și a bărbaților și, prin 

urmare, consideră că sindicatele ar trebui să consolideze pozițiile femeilor în structura 

parteneriatului social, în special în rolurile decizionale, și ar trebui să negocieze planuri 

pentru egalitatea de gen la nivelul întreprinderii și al sectorului; 

15. invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu partenerii sociali pentru a le întări rolul lor 

esențial în detectarea prejudecăților de gen invizibile în stabilirea grilelor de salarizare și 

în realizarea de evaluări care nu sunt afectate de prejudecăți de gen; 
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III. Recomandări vizând consolidarea capacitării economice a femeilor 

16. consideră că actualele modelele și practici economice nu iau în considerare diferențele 

de gen și nu vizează reducerea decalajelor de gen; consideră, în acest context, că trebuie 

regândite politicile fiscale și prioritățile de cheltuieli în timpul crizelor pentru a lua în 

considerare femeile în poziția de actori economici; 

17. cere să se reexamineze factorii macroeconomici în care să se reevalueze prioritățile de 

cheltuieli publice, iar femeile și bărbații să beneficieze de investiții în infrastructura 

socială; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Cu certitudine, Europa este unul dintre liderii mondiali în ceea ce privește drepturile femeilor 

și egalitatea de gen. Dar pentru a avea rezultate foarte bune în domeniul egalității și în 

capacitarea femeilor, este esențial să existe o participare egală a femeilor pe piața forței de 

muncă și în procesele decizionale economice.  

După cum indică cele mai recente statistici, UE se află doar la jumătatea drumului spre 

realizarea egalității de gen. Indicele egalității de gen pe 2015 al EIGE din nu a reflectat 

aproape niciun progres pentru UE, înregistrându-se creșteri nesemnificative.  

 

În multe țări, o serie de norme sociale sau de legi discriminatorii constituie principalele 

obstacole în calea capacitării economice a femeilor. Deși nivelul de educație al femeilor este, 

în medie, mai ridicat decât al bărbaților, diferența de remunerare între femei și bărbați este 

încă foarte marcată - 16,1 %, la fel ca și diferențele la nivel de pensii, ce se ridică la un nivel 

alarmant de 40,2 %, chiar dacă diferența între statele membre este considerabilă. O distribuție 

mai echitabilă a muncii neremunerate din gospodărie este, de asemenea, necesară pentru ca 

femeile să poată participa pe piața forței de muncă la fel ca bărbații. Atunci când activitățile 

casnice neremunerate sunt făcute simultan și devin o sarcină repartizată egal și, de asemenea, 

atunci când se vor îndeplini obiectivele de la Barcelona, va exista o bază mai bună pentru un 

echilibrul mai bun între viața profesională și cea privată, ceea ce va permite femeilor să 

concureze în condiții echitabile.  

 

Să concurezi în aceleași condiții nu este numai un drept al omului și acest lucru nu ar trebui să 

nască reacții negative, pentru că toți oamenii, indiferent de cine sunt și care este genul lor 

biologic, au aceleași drepturi și nu ar trebui să se confrunte cu discriminări. În afară de faptul 

că este un drept al omului, piața de muncă cu condiții egale aduce și o serie de beneficii. 

Femeile lucrează cu timp parțial într-o mai mare măsură ca bărbații, în mod involuntar; la 

aceasta se adaugă diferența de salarii, ceea ce reprezintă o pierdere imensă pentru veniturile 

fiscale din statele membre. Conform studiilor elaborate de Eurofound, costul anual al ratei 

mai scăzute de ocupare a femeilor a reprezentat 2,8% din PIB-ul UE,1 în timp ce costurile 

excluderii unei femei de pe piața forței de muncă sunt estimate între 1,2 și 2 milioane EUR, în 

funcție de nivelul ei de educație;  

 

Există o serie de instrumente utile pentru a realiza capacitarea economică a femeilor. 

Existența diferențelor de salarizare creează o problemă fundamentală pentru remunerația 

egală pentru munca egală și pentru munca de valoare egală. Pentru a se ajunge la egalitate de 

remunerare pentru muncă egală trebuie să existe o cartografiere sistematică a salariilor pentru 

a se asigura că principiul se aplică atât în sectorul public, cât și în cel privat.  

 

Pentru a face față nivelului insuficient de capacitare economică a femeilor în UE, locurile de 

muncă tradițional feminine trebui valorizate la fel ca locurile de muncă tradițional masculine. 

Acest lucru va impune ca sectoarele afectate, adică sectoarele dominate de femei, să acorde 

angajaților o remunerație mai bună.  

 

După cum am menționat mai sus, o prezență mai mare a femeilor pe piața muncii va avea 
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efecte pozitive. În ceea ce privește consiliile de administrație și în sectorul public unde se iau 

deciziile la nivel înalt, includerea femeilor a condus la rezultate pozitive. Facem apel la 

Consiliu să adopte rapid directiva privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 

administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă (Directiva privind femeile în 

consiliile de administrație). S-au înregistrat progrese în acest domeniu, dar se avansează prea 

lent. Cel mai semnificativ progres s-a înregistrat în țările care au adoptat o legislație cu 

caracter obligatoriu privind cotele. Un factor important este, de asemenea, conducerea prin 

puterea exemplului. UE are în momentul de față foarte puține femei la nivel înalt sau în 

funcții superioare de conducere în instituțiile sale și este nevoie de o schimbare drastică.  

 

Planurile pentru egalitatea de gen sunt un instrument care combat inegalitatea la locul de 

muncă prin diverse modalități, ele vizând recrutarea, remunerarea, formarea, promovarea, 

echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În plus, planul pentru egalitatea de gen 

poate acționa și pentru prevenirea hărțuirii sexuale. 32 % din cazurile de hărțuire sexuală a 

femeilor în UE s-au petrecut la locul de muncă și pentru că s-au confruntat cu acest tip de 

violență, multe femei și-au modificat comportamentele, ajungând să evite să rămână singure 

cu un coleg sau cu un șef. Trebuie să avem toleranță zero față de hărțuire și toată lumea, 

inclusiv femeile trebuie să se simtă în siguranță la locul de muncă.  

 

Mai avem doar trei ani până în 2020 și avem obiective foarte mari, stabilite chiar de noi, pe 

care trebuie să le realizăm. Nu putem accepta eșecul și trebuie să muncim continuu pentru a 

realiza aceste obiective legate de capacitarea femeilor și de prezența lor pe piața forței de 

muncă. Trebuie să dăm dovadă de leadership, afirmând cu fermitate că nu tolerăm inegalitatea 

și că ne așteptăm ca atât sectorul public, cât și cel privat să își asume responsabilitatea pentru 

inegalitatea pe care o reproduc prin problemele prezentate în acest raport. 

 


