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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 egalitatea de șanse dintre bărbați și femei și principiul integrării dimensiunii de 
gen sunt indicate în mod expres în regulamentele privind fondurile structurale drept 
dimensiuni transversale ale programării și punerii în aplicare a politicilor;

B. întrucât femeile, deși reprezintă majoritatea populației care a absolvit învățământul 
superior, sunt adesea de peste două ori mai inactive decât bărbații (21,0 % dintre femeile 
din UE-28 în 2012 comparativ cu 8,4 % dintre bărbați1) și invocă mai frecvent motive 
personale sau familiale pentru această inactivitate (în 21 % dintre cazuri, în timp ce numai 
0,5 % dintre bărbați invocă motive familiale);

C. întrucât femeile sunt mai expuse riscului de sărăcie extremă decât bărbații și întrucât sunt 
mai multe femei angajate în condiții precare decât bărbați, în special în zonele rurale; 
întrucât nesiguranța cu care se confruntă femeile crește tot mai mult în zonele urbane, în 
special din cauza crizei economice și financiare;

D. întrucât, cu toate că evaluările programelor din cadrul politicii de coeziune pentru 
perioada 2007-2013, cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și 
Fondul de coeziune, arată că, în general, în statele membre există un bun grad de 
conștientizare a cerinței privind egalitatea de gen la elaborarea unor astfel de programe 
(70%2), ele indică totodată că egalitatea de gen nu este deloc integrată efectiv în programe 
printr-o identificare clară a problemelor sau prin obiective cuantificate (mai puțin de 8 %); 
întrucât sprijinul financiar pentru promovarea egalității dintre femei și bărbați cunoaște o 
scădere3,

1. invită statele membre ca, în contextul politicii de coeziune, să dezvolte programe și acțiuni 
menite să promoveze o independență economică egală între femei și bărbați prin 
asigurarea participării egale a femeilor pe piața muncii și la formarea profesională, 
eliminând totodată, cât mai curând posibil, diferența permanentă de remunerare între 
femei și bărbați și, în consecință, a diferenței de pensii între femei și bărbați; invită, prin 
urmare, statele membre și autoritățile locale și regionale să ia măsuri specifice în vederea 
valorificării potențialului feminin, acesta fiind un pas esențial către redresarea economică;

2. invită statele membre să introducă dimensiunea de gen în elaborarea bugetelor din cadrul 
programării politicii de coeziune cu intenția analizării nu numai a programelor care sunt 
destinate în mod specific femeilor, ci și toate programele și politicile guvernamentale, 
efectele lor asupra alocării resurselor și contribuția lor la egalitatea între femei și bărbați;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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3. invită statele membre să acorde atenție efectelor decalate pe care consolidarea fiscală le 
poate avea asupra femeilor și modului în care implementarea efectivă a politicii de 
coeziune ar putea fi folosită pentru a minimiza aceste efecte;

4. invită statele membre și autoritățile regionale și locale să dezvolte programe și măsuri 
inovatoare în vederea combaterii procesului de feminizare a sărăciei și a promovării 
incluziunii sociale, care să vizeze mai ales grupurile cele mai vulnerabile de femei, cum ar 
fi femeile cu handicap, mamele singure, femeile cu familii mari, femeile migrante, femeile 
care au fost victime ale violenței, femeile cu puțină instruire și femeile care au făcut 
obiectul unei discriminări multiple și intersecționale; se declară în favoarea colectării de 
date specifice femeilor anterior instituirii programelor și acțiunilor, astfel încât să se 
răspundă într-un mod bine direcționat și eficace nevoilor femeilor;

5. invită Comisia ca, în cooperare cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, să îmbunătățească în continuare sistemele de raportare ale statelor 
membre prin introducerea și utilizarea unor indicatori, astfel încât să fie posibilă evaluarea 
sprijinului acordat în cadrul politicii de coeziune pentru realizarea de progrese concrete în 
ceea ce privește egalitatea de gen și măsura în care se realizează acest lucru; subliniază că 
datele privind modul în care programele din cadrul politicii de coeziune îndeplinesc 
obiectivele de egalitate de gen ar trebui să fie diferențiate pe sexe;

6. invită Comisia și statele membre să evalueze impactul politicii de coeziune în general și al 
fondurilor structurale în particular asupra condiției femeilor, cu scopul de a asigura 
răspunsuri adecvate și o implementare efectivă a programelor în perioada 2014-2020;

7. invită statele membre să utilizeze fondurile UE existente disponibile într-un mod mai activ 
pentru a promova tratamentul egal al femeilor și dezvoltarea unor facilități de îngrijire 
favorabile familiilor, de înaltă calitate, la prețuri rezonabile și accesibile, precum și alte 
structuri sociale; subliniază importanța reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie 
în domeniul egalității de șanse, precum și al măsurilor de combatere a șomajului și a 
excluziunii sociale;

8. îndeamnă să se acorde o atenție deosebită sectoarelor culturale și creative, contribuind la 
realizarea obiectivelor strategiei „Europa 2020” și, în special, la crearea de locuri de 
muncă; subliniază contribuția fundamentală a acestor sectoare la dezvoltarea regiunilor și 
orașelor; solicită măsuri susținute de promovare a educației continue a femeilor în mod 
special legat de aceste sectoare în încercarea de a asigura valorificarea eficace a 
calificărilor lor, precum și crearea unor noi perspective de locuri de muncă; 

9. invită statele membre să găsească soluții în vederea diminuării șomajului în rândul 
femeilor pentru a evita excesiva mobilitate profesională a acestora, având în vedere faptul 
că acest lucru are efecte negative directe asupra copiilor;

10. invită Comisia să promoveze schimbul de cele mai bune practici între statele membre 
privind integrarea principiului egalității între femei și bărbați în programele politicii de 
coeziune.
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