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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 politicile privind egalitatea de gen ar putea contribui în mod semnificativ în 
abordarea provocărilor demografice, în special prin stimularea incluziunii femeilor pe 
piața muncii și prin reducerea riscului de sărăcie în rândul femeilor și al copiilor;

B. întrucât femeile trăiesc mai mult decât bărbații, iar diferența din ce în ce mai mare între 
speranța de viață pentru femei și cea pentru bărbați, ar putea determina un risc mai mare 
de izolare, dependență și sărăcie a femeilor vârstnice;

C. întrucât îmbătrânirea populației europene reprezintă una dintre cele mai importante 
provocări ale Uniunii Europene, cu o creștere a sarcinii anumitor boli cronice, unele 
dintre ele afectând în special femeile, și întrucât autoritățile locale, regionale și naționale 
vor juca un rol crucial în asigurarea continuității, a siguranței și a calității în furnizarea de 
servicii de asistență medicală și de sănătate publică,

1. invită autoritățile competente la nivel național, regional, local și la nivelul UE, să se 
angajeze într-o mai mare măsură, în cadrul politicii de coeziune și ținând seama de 
strategia Europa 2020, în analizarea eficacității integrării perspectivei de gen și a 
măsurilor privind egalitatea de gen în politica de coeziune, precum și a măsurilor de 
combatere a  discriminării, îndeosebi în noul context al schimbărilor demografice 
caracterizate prin îmbătrânirea populației și prin importante fluxuri migratorii care au loc, 
atât cele provenite din țările terțe, cât și cele care se produc în interiorul UE, de la est la 
vest și din zonele rurale spre zonele urbane și acordând o atenție mai mare problemelor cu 
care se confruntă femeile din cauza excluziunii sociale;

2. invită Comisia și statele membre să se asigure că toate autoritățile locale și regionale de pe 
întreg teritoriul UE au inclus măsuri de integrare a principiului egalității între bărbați și 
femei în propunerile de finanțare din cadrul următoarei perioade de programare a politicii 
de coeziune, alături de obiectivul reducerii efectelor negative ale schimbărilor 
demografice;

3. evidențiază faptul că politicile și dispozițiile referitoare la serviciile de îngrijire sunt legate 
intrinsec de obținerea egalității între femei și bărbați, subliniază lipsa unor servicii de 
îngrijire de calitate și accesibile în majoritatea statelor Uniunii Europene și faptul că 
activitatea de îngrijire nu este împărțită în egală măsură între bărbați și femei, fapt care are 
un impact negativ direct asupra abilității femeilor de a participa la toate aspectele vieții 
sociale, economice, culturale și politice;

4. invită Comisia să introducă în următorul ciclu al politicii de coeziune proiecte și programe 
specifice, în cooperare cu autoritățile regionale, în vederea dezvoltării și sporirii 
participării active a femeilor în cadrul IMM-urilor, ceea ce ar îmbunătăți în mod direct 
ocuparea forței de muncă feminine și ar evita exodul de creiere al tinerei generații din 
zonele rurale către cele urbane sau spre alte țări, în vederea contracarării scăderii 
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populației;

5. invită autoritățile competente la nivel național, regional, local și al UE, în cadrul 
competențelor care le revin în perioada de programare următoare a politicii de coeziune, 
să asigure inițiative de sprijin financiar pentru perioada de maternitate și de îngrijire a 
copilului prin furnizarea de tichete, bonusuri și beneficii, să promoveze asigurarea de 
servicii și prestații pentru copii și familie, să pună în aplicare măsuri efective care să 
permită concilierea vieții profesionale cu viața familială, luând în considerare un program 
de lucru flexibil pentru angajații care sunt părinți (pe baza unei alegeri libere) și furnizarea 
de servicii de calitate și la prețuri accesibile de îngrijire a minorilor, bătrânilor și altor 
persoane dependente, care să permită părinților, în special mamelor, să își îmbine viața 
profesională cu cea familială; subliniază că anumite țări au pus în aplicare politici 
adecvate de conciliere a vieții profesionale cu viața familială, care acordă lucrătorilor 
posibilitatea de a alege în mod liber între alternative echivalente reale, în vederea sporirii 
atât a ratei de participare a femeilor și a bărbaților pe piața muncii, cât și a ratei natalității;

6. dorește, în acest sens, dezvoltarea muncii la distanță, atunci când această formă de muncă 
este posibilă, printr-un cadru legislativ ambițios, care să permită concilierea intereselor 
lucrătorilor și a întreprinderilor;

7. consideră că, în cadrul noii strategii a politicii de coeziune după anul 2013, având în 
vedere schimbările demografice existente din Europa și în vederea promovării unui mai 
bun echilibru între viața profesională și viața de familie, trebuie acordat un sprijin 
financiar mai semnificativ creării de structuri de îngrijire a preșcolarilor;

8. subliniază rolul crescând și esențial al autorităților locale și regionale europene în 
promovarea  egalității de șanse între femei și bărbați, pentru a face față provocărilor 
demografice și le îndeamnă să integreze politici pertinente în cadrul proiectelor lor de 
cooperare descentralizată, pentru a permite accesul femeilor, în special al celor mai 
vulnerabile (inclusiv imigrantele, femeile provenite din rândul minorităților, femeile cu 
dizabilități, femeile care au fost victime ale violenței domestice și femeile cu vârste de 
peste 45 de ani fără loc de muncă) la noile tehnologii de informare și la microfinanțarea 
activităților de afaceri;

9. solicită Eurostat să includă în cadrul indicelui dezvoltării umane (HDI - Human 
Development Index) regionale factorii privind munca invizibilă neplătită, defalcată pe 
genuri, ținând cont de rolul triplu jucat adesea de către femei ca mame, fiice și bunici, ca 
un element complementar al infrastructurii sociale regionale stabilite, însă, încă, 
inadecvate, în urma studiului recent efectuat de OCDE „Cooking, Caring and 
Volunteeering: Unpaid Work Around the World”1;

10. atrage atenția asupra dezechilibrului major dintre femei și bărbați în ceea ce privește 
distribuția sarcinilor casnice și a responsabilităților familiale, ceea ce determină în 
principal femeile să aleagă opțiuni flexibile în privința programului de lucru sau chiar să 
renunțe la muncă, lucru care afectează evoluția carierei femeilor și acumularea drepturilor 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Miranda, V (2011), Cooking, Caring and 
Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, Employment and Migration Working Papers 
116, OECD Publishing.
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de pensie, contribuind la menținerea diferenței de salarizare între femei și bărbați;

11. solicită Eurostat să examineze și să elaboreze indicatori care să măsoare și să valorifice 
implicarea femeilor și bărbaților în activitățile voluntare, pentru a reliefa contribuția 
femeilor și bărbaților la coeziunea socială în fiecare regiune în parte și la îmbunătățirea 
calității vieții, mai ales a celor care trăiesc în condiții de sărăcie;

12. opinează că această participare a femeilor la activitățile voluntare ar trebui să fie 
considerată drept experiență profesională validată, să fie recunoscută în mod 
corespunzător și să nu ducă la penalizarea acestora în privința dreptului la asigurarea de 
sănătate și la pensia pentru limită de vârstă;

13. invită Comisia să propună inițiative specifice în cadrul Anului european 2012 al 
îmbătrânirii active și al solidarității între generații, dedicate activităților femeilor de vârsta 
a treia, de valorificare a contribuțiilor acestora la coeziunea socială și teritorială;
subliniază că principiul solidarității între generații este o piatră de temelie a modelului 
social european și, prin urmare, a coeziunii economice, sociale și teritoriale; solicită luarea 
de măsuri vizând promovarea unor soluții flexibile privind pensionarea și  combinarea 
pensiilor cu locuri de muncă cu fracțiune de normă pentru a încuraja femeile să-și 
prelungească prezența pe piața muncii; solicită ca, în scopul menținerii acestui principiu, 
autoritățile publice la diferite niveluri să adopte o abordare activă și să se implice în 
garantarea unor servicii sociale de interes general de înaltă calitate;

14. solicită statelor membre să consolideze conformitatea sistemului de pensii prin 
combaterea discriminării pe piața muncii pe criterii de sex și în special, prin reducerea 
diferenței profesionale și salariale între cele două sexe și prin asigurarea compensării în 
sistemele de pensie a perioadei consacrate îngrijirii familiei;

15. invită statele membre și autoritățile regionale să acorde stimulente pentru acele forme de 
sprijin acordat familiilor care îngrijesc persoane în vârstă și dependente;

16. invită Comisia și statele membre să promoveze tipuri de formare și de educație 
intergeneraționale, de exemplu, prin implicarea tinerilor, școlilor și asociațiilor în proiecte 
de formare în domeniul TIC pentru persoanele vârstnice sau prin valorificarea 
competențelor persoanelor în vârstă în proiecte extracurriculare;

17. invită statele membre și autoritățile regionale să dezvolte și să sprijine modalități de 
implicare a persoanelor în vârstă în activități de instruire formale și informale, de 
voluntariat și de participare activă la viața comunității;

18. invită Comisia să acorde o atenție specială impactului provocării demografice asupra 
sistemului public de asistență medicală și să răspundă prin acțiuni corespunzătoare 
creșterii sarcinii reprezentate de bolile care afectează femeile și bărbații, în special prin 
finanțarea programelor de depistare a cancerului pentru femei și bărbați în cadrul 
diferitelor instrumente de politici de coeziune, în special în regiunile cu acces insuficient 
la serviciile de sănătate publică
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