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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
(2017/2210(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 11 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere 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 muncă1,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 
sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)2,

– având în vedere propunerea Comisiei privind cel de-al treilea program de acțiune 
comunitar pe termen mediu privind șansele egale pentru femei și bărbați (1991-1995) 
(COM(90)0449),

– având în vedere Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, 
care s-au reunit în Consiliu la 5 octombrie 1995, referitoare la imaginea femeilor și 
bărbaților reprezentați în publicitate și în mass-media3;

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2000 intitulată „Spre o strategie-
cadru comunitară privind egalitatea între sexe (2001-2005)” (COM(2000)0335),

– având în vedere concluziile Consiliului din 9 iunie 2008 referitoare la eliminarea 
stereotipurilor de gen în societate,

– având în vedere concluziile Consiliului din 24 iunie 2013 referitoare la promovarea 
rolului femeilor ca factori de decizie în mass-media,

– având în vedere Foaia de parcurs pentru egalitatea dintre femei și bărbați 2006-2010 
(COM(2006)0092), din 1 martie 2006,

– având în vedere Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 
(COM(2010)0491), din 21 septembrie 2010,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 3 decembrie 2015, 

                                               
1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
3 JO C 296, 10.11.1995, p 15.
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intitulat „Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019” 
(SWD(2015)0278),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 iulie 1997 referitoare la discriminarea femeilor în 
publicitate,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind impactul marketingului și al 
publicității asupra egalității dintre femei și bărbați1,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2013 referitoare la eliminarea stereotipurilor 
de gen în UE2,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor în era digitală3,

– având în vedere Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 10 
iulie 2013 referitoare la egalitatea de gen și mass-media,

– având în vedere Recomandarea nr. 1555 din 24 aprilie 2002 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei privind imaginea femeilor în mass-media,

– având în vedere Recomandarea nr. 1799 din 26 iunie 2007 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei privind imaginea femeilor în publicitate,

– având în vedere Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată 
statelor membre la 27 septembrie 2017 privind egalitatea de gen în sectorul audiovizual,

– având în vedere studiul din 2013 al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE), intitulat „Revizuirea punerii în aplicare a Platformei de 
acțiune de la Beijing în statele membre ale UE: femeile și mass-media - promovarea 
egalității de gen în procesul decizional din organizațiile mass-media”,

– având în vedere raportul Consiliului Europei din 2013 intitulat „Mass-media și imaginea 
femeilor”,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-
0000/2017),

A. întrucât egalitatea dintre femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii 
Europene, consacrat prin tratate, care trebuie promovat în toate activitățile Uniunii;

B. întrucât mass-media acționează ca o a patra putere, are capacitatea de a influența și, în 
cele din urmă, de a modela opinia publică și are datoria de a garanta libertatea de 
informare, diversitatea opiniilor și pluralismul mijloacelor de informare; 

                                               
1 JO C 295E, 4.12.2009, p. 43.
2 JO C 36, 29.1.2016, p. 18.
3 Texte adoptate, P8_TA(2016)0204.
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C. întrucât mass-media are un impact semnificativ asupra modului în care se formează și 
evoluează normele sociale și culturale după care se ghidează atât femeile, cât și bărbații 
și constituie un sector cu o importantă valoare economică, deoarece oferă locuri de 
muncă pentru peste un milion de persoane în UE;

D. întrucât ar trebui să fie luate în considerare în mod egal atât perspectiva femeilor, cât și 
cea a bărbaților pentru a avea o imagine completă și pentru a nu irosi potențialul și 
abilitățile femeilor în comunicarea informațiilor cu privire la provocările cu care se 
confruntă femeile în mass-media; 

E. întrucât, în UE-28 în 20151, femeile reprezentau 68 % din absolvenții de studii de 
jurnalism și informare, în timp ce datele privind ocuparea forței de muncă în UE-28 
pentru perioada 2008-2015 arătau că procentul de femei care lucrează în sectorul mass-
mediei stagnează în continuare, fiind, în medie, de circa 40 %;

F. întrucât diferențele de remunerare și de pensii între femei și bărbați reprezintă probleme 
persistente în UE, care se pot constata ușor în diverse sectoare economice, inclusiv în 
mass-media;

G. întrucât femeile din mass-media se lovesc în continuare de un „plafon de sticlă”, din 
cauza unei multitudini de factori, inclusiv a unei culturi organizaționale care este adesea 
refractară la echilibrul dintre viața profesională și cea privată;

H. întrucât organizațiile din mass-media publică din statele membre pot să își stabilească 
propriile politici de egalitate, ceea ce conduce la o gamă largă de practici în UE: de la 
cadre politice foarte cuprinzătoare, care acoperă conținutul prezentat în mass-media și 
care prevăd reprezentarea echilibrată a bărbaților și a femeilor în organismele 
decizionale, la lipsa totală a unor astfel de politici; 

I. întrucât cercetările au arătat că numai circa 37 % din subiectele din sursele de știri 
online și offline sunt prezentate de către femei, situație care nu a arătat semne de 
ameliorare în ultimii zece ani2; întrucât, în cele mai multe cazuri, femeilor li se cere să 
prezinte opinii populare (41 %) sau experiențe personale (38 %) și sunt rareori citate ca 
experți (doar 17 % din relatări); întrucât cercetările au arătat, de asemenea, că mai puțin 
de unul din cinci experți sau comentatori sunt femei (18 %)3;

J. întrucât în mass-media există multe femei care lucrează la un nivel profesional de vârf 
și care sunt la fel de apreciate de societate ca și colegii lor bărbați, printre ele 
numărându-se regizoare, jurnaliste și reportere; întrucât, deși aceste femei au 
performanțe la fel de bune ca ale bărbaților, ele pot fi mai vulnerabile și mai expuse la 
riscuri și pericole;

K. întrucât femeile nu sunt foarte prezente în mass-media de știri și de informații și sunt și 

                                               
1 Colecție comună de date UNESCO OCDE Eurostat (UOE), disponibilă la adresa: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, audiere publică a Comisiei FEMM privind „Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din 
UE”, 26 iunie 2017. Înregistrare disponibilă la adresa http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/ro/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Global Media Monitoring Project, raportul regional pentru Europa (2015), disponibil la adresa 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf.



PE612.271v01-00 6/8 PR\1137612RO.docx

RO

mai puțin vizibile în domeniile sportului, politicii, economiei și finanțelor, în pofida 
multitudinii de canale mass-media din toate statele membre;

L. întrucât în special jurnalistele de investigație sunt adesea supuse actelor de violență și 
sunt ținta unor atacuri mortale, după cum o arată cazurile Veronica Guerin sau Daphne 
Caruana Galizia,

Prezența femeilor în mass-media 

1. subliniază faptul că, deși sunt suprareprezentate în acest domeniu la nivel de absolvenți 
de studii universitare și deși constituie o forță de muncă substanțială, femeile sunt 
subreprezentate în management și în funcțiile de conducere la vârf;

2. regretă faptul că reprezentarea femeilor în mass-media publică în UE este în medie 
scăzută, atât în posturile strategice și operaționale de la nivel înalt, cât și în consiliile de 
administrație (în 2017: 35,8 % în posturile de conducere, 37,7 % în posturile fără 
atribuții de management și 33,3 % ca membre în consiliile de administrație)1;

3. constată că în rândul femeilor există în continuare o probabilitate mai mare de a fi 
recrutate sau promovate în funcții de nivel înalt în cadrul serviciilor publice de mass-
media decât în organizațiile de mass-media private2, deși femeile sunt în prezent 
insuficient reprezentate în mass-media publică;

4. invită statele membre ca, în colaborare cu organismele de promovare a egalității de gen, 
să se concentreze asupra punerii în aplicare a legislației în vigoare privind egalitatea 
dintre femei și bărbați și să încurajeze organismele de reglementare să acorde o atenție 
deosebită prezenței femeilor și promovării lor în sectorul mass-mediei și conținutului 
stereotipic din mass-media;

5. reamintește că organizațiile mass-media au libertatea de a stabili roluri pentru angajații 
lor, atât bărbați, cât și femei, dar le îndeamnă să facă acest lucru cu respectarea în cel 
mai înalt grad a demnității personale și a calității profesionale; observă, în acest context, 
cazuri îngrijorătoare în care reporterele sunt considerate mai potrivite pentru jurnalismul 
de televiziune datorită aspectului lor mai atrăgător pentru public, ulterior, pe măsură ce 
înaintează în vârstă, fiind înlocuite cu colege mai tinere; 

Conținutul din mass-media și femeile

6. subliniază faptul că, deși acțiunile de reglementare a imaginilor sexiste și folosirea 
stereotipurilor de gen în conținutul din mass-media este o prerogativă a statelor membre 
și sub rezerva principiului libertății de exprimare, libertatea editorială nu ar trebui să 
servească la încurajarea sau legitimarea imaginilor negative sau stereotipe ale femeilor;

7. solicită să se ia măsuri de sprijin și de încurajare, cum ar fi orientări privind 

                                               
1 Egalitatea de gen în structurile de putere și de decizie. Analiza implementării Platformei de acțiune de la 
Beijing în statele membre ale UE, 2017 (Sursa: Baza de date a EIGE privind statisticile de gen - femeile și 
bărbații în procesul decizional).
2 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE): Analiza implementării Platformei 
de acțiune de la Beijing în statele membre ale UE: femeile și mass-media - promovarea egalității de gen în 
procesul decizional din cadrul organizațiilor mass-media” (2013).
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reprezentarea egală a femeilor și a bărbaților în posturi de decizie în organizațiile mass-
media, precum și să se monitorizeze eficient aceste eforturi, pentru a le acorda o 
importanță mai mare în cadrul acestor organizații;

8. recomandă ca normele emise de autoritățile de reglementare a sectorului mass-media și 
comunicării să stabilească criterii care să garanteze o imagine fără stereotipuri a 
femeilor și fetelor și să includă posibilitatea de a elimina conținutul ofensator; 
recomandă ca organizațiile specializate, cum ar fi organismele naționale de promovare a 
egalității de gen și organizațiile neguvernamentale ale femeilor, să se implice în 
monitorizarea aplicării respectivelor norme;

Exemple de bune practici

9. constată cu entuziasm diferitele exemple de bune practici care pot fi observate în toate 
statele membre, printre care: campanii mediatice, legislație specifică, premii sau contra-
premii pentru publicitate cu caracter stereotip și sexist, baze de date cu experte, cursuri 
de formare pentru profesioniști din domeniu, planuri privind egalitatea de gen în 
organizațiile mass-media, coduri de conduită și politici privind egalitatea de șanse și 
diversitatea; 

10. recomandă ca organizațiile publice și private din mass-media să adopte politici interne, 
care să includă măsuri de combatere a hărțuirii, scheme privind concediul de 
maternitate, de paternitate sau concediul parental, formule de lucru flexibile și programe 
de mentorat și de formare în domeniul managementului pentru femei;

11. încurajează statele membre să inițieze campanii precum instrumentul Expertalia din 
Belgia, premiile „Sexist Piggy” din Cehia sau inițiativa # TackaNej („Nu, mulțumesc.”) 
din Suedia, printre altele;

Alte recomandări

12. invită Comisia să efectueze analize suplimentare cu privire la participarea femeilor în 
funcții de conducere la nivel înalt în mass-media; felicită EIGE pentru activitatea sa în 
domeniu și invită institutul să continue monitorizarea setului relevant de indicatori; 

o

o o

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Acest raport vizează egalitatea dintre femei și bărbați în sectorul mass-media la nivelul UE. 
Mass-media reprezintă cea de-a patra putere în stat și influențează în mod semnificativ politica 
și societatea. Prin urmare, trebuie să luăm măsuri pentru a ne asigura că mass-media 
funcționează corespunzător și în mod echilibrat, ceea ce presupune în mod inevitabil garantarea 
echilibrului dintre femei și bărbați. Având în vedere că mass-media – atât cea publică, cât și cea 
privată – ar trebui să deservească societatea în ansamblu, structura și activitatea acesteia trebuie 
să reflecte faptul că femeile constituie jumătate din societate. 

Raportul se axează asupra situației femeilor care lucrează în domeniul mass-media ca reporteri 
sau comentatori, dar atrage atenția, de asemenea, asupra absenței femeilor din posturile 
decizionale. Această stare de fapt este deosebit de îngrijorătoare: numai 30-40% dintre posturile 
de director în domeniul mass-media sunt deținute de femei, deși majoritatea absolvenților de 
studii mass-media sunt femei. Această situație poate afecta nu numai conținutul și atenția mass-
media, dar contribuie și la mărirea generală a diferențelor de remunerare și pensie între femei 
și bărbați.

De asemenea, femeile se confruntă cu dificultăți semnificative ca reporteri și moderatori: sunt 
supuse unor presiuni foarte mari să se încadreze în standarde înalte de atractivitate pentru public 
și rareori primesc să lucreze chestiuni politice sau economice importante. De multe ori, situația 
femeilor este mai dificilă și datorită unei nevoi mai mari de a concilia responsabilitățile 
familiale (materne) și cele profesionale. Am dori să oferim cât mai mult sprijin în acest 
domeniu.

Un capitol special este dedicat descrierii femeilor din mass-media și sectorul publicitar, unde 
se confruntă cu stereotipuri și chiar cu sexism. Situația este similară în domeniul mijloacelor 
noi de comunicare socială, care nu sunt vizate de acest raport din cauza lipsei de date și studii. 
Totuși, acesta este un domeniu care nu trebuie omis pe viitor.

Este adevărat că UE nu reglementează egalitatea dintre femei și bărbați în domeniul mass-
media, dar absența unor astfel de legi nu ne privează de datoria de a aborda acest aspect și de a 
solicita cooperarea persoanelor și organismelor relevante. Mass-media, organismele de 
reglementare și de supraveghere și societatea civilă au responsabilitatea de a atrage atenția 
asupra diferitelor probleme. Cu toate acestea, organismele UE pot să se asigure că legile privind 
combaterea discriminării sunt aplicate în mod corespunzător și ameliorează cadrul juridic 
privind concilierea vieții profesionale cu viața de familie. 
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