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Direcţia Generală Comunicare
Direcţia C - Relaţii cu cetăţenii
UNITATEA MONITORIZAREA OPINIEI PUBLICE

Bruxelles, 5 martie 2010

Colocviul din 2 martie 2010

„ Orizont 2014: Care este relaţia femeilor cu Uniunea Europeană?” 

Femeile şi Uniunea Europeană
Prezentare TNS Opinion

Cu ocazia unui colocviu la care s-a pus această întrebare, Parlamentul European a 
inaugurat în incinta sa seria de evenimente legate de Ziua internaţională a Femeii 
2010. Acest colocviu a fost prezidat de vicepreşedinta Parlamentului European, 
doamna Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, la 2 martie 2010. 

La scurt timp după alegerile europene din iunie 2009, era important ca, în momentul 
bilanţului, să se formuleze mai multe întrebări de fond: ce relaţii există între femei şi 
UE şi care sunt aşteptările lor în privinţa Uniunii? Ce rol atribuie femeile 
Parlamentului European şi care este rolul pe care acestea doresc ca Parlamentul să îl 
exercite? Care este relaţia acestora cu politica? Care a fost comportamentul lor 
electoral la alegerile europene?

Elementele de răspuns la aceste întrebări rezultă din analiza tuturor anchetelor 
cantitative Eurobarometru de dinainte şi de după alegeri (PE şi Comisie) şi din 
studiile calitative efectuate de Parlament în urma scrutinului. Această lucrare este 
rezultatul unei sinteze realizate în cooperare cu TNS Opinion şi DG Comunicare a PE.

Prezenta notă este menită să sintetizeze fişierul Powerpoint de prezentare pe care 
cititorul îl va găsi în anexă. 

 Există un element determinant pentru viitoarele alegeri europene din 2014:
legăturile femeilor cu Uniunea Europeană sunt mai puţin strânse decât 
cele ale bărbaţilor.

 Analizele ştiinţifice au demonstrat existenţa unui cerc vicios, care trebuie 
rupt înainte de următorul scrutin european.
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În prezent, femeile nu conştientizează rolul UE şi pertinenţa sa în raport cu 
preocupările lor concrete; prin urmare, acestea au un interes redus cu privire la 
Uniune şi o cunosc mai puţin bine decât bărbaţii. Acest lucru ar explica faptul că 
femeile percep Uniunea Europeană ca fiind îndepărtată.

Dacă se va reuşi ruperea acestui cerc vicios până în 2014, atunci femeile vor înţelege 
mai bine pertinenţa Uniunii Europene, vor manifesta mai mult interes faţă de aceasta, 
o vor cunoaşte mai bine şi se vor simţi mai aproape de ea.

 Provocarea este uriaşă, dar realizabilă.

 În primul rând, demonstrând femeilor că UE contribuie în mod eficient la 
combaterea crizei.

Elementele statistice dezvoltate ulterior în cadrul acestei note scot în evidenţă 
fragilitatea femeilor în faţa crizei. Aceasta se datorează în primul rând inegalităţilor 
persistente din domeniul economic, printre care cele mai importante sunt: inegalitatea 
salarială, inegalitatea în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, dificultatea în 
armonizarea vieţii profesionale cu viața de familie.

 Apoi, ascultând femeile atunci când acestea cer o Europă mai solidară atât în 
interiorul graniţelor, cât şi în exterior.

Majoritatea sondajelor demonstrează acest lucru: femeile europene doresc o Uniune 
Europeană mai socială. 

Dacă UE le pare îndepărtată, acest lucru este cauzat de faptul că Uniunea nu 
comunică suficient despre politicile în care femeile europene s-ar putea simţi 
implicate:

o protecţia consumatorului;
o sănătate publică;
o combaterea şomajului;
o viitorul pensiilor;
o educaţie;
o protecţia drepturilor omului în lume.

Pentru aceasta, trebuie să se renunţe la un clişeu mult prea des întrebuinţat: „femeile 
sunt mai puţin europene decât bărbaţii”. Nu, pur şi simplu ele nu au aceeaşi viziune 
despre Uniunea Europeană ca bărbaţii.

De fapt, femeile doresc o Europă diferită. Atunci, acestea se vor apropia de Uniune şi 
vor manifesta mai mult interes la nivel european. Pentru moment, femeile se simt de 
departe mai implicate la nivel local şi naţional. 
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 I. DE LA CERCUL VICIOS LA CERCUL VIRTUOS 

Concluziile acestor analize implică faptul că legătura care uneşte femeile şi Uniunea 
Europeană se bazează pe un cerc vicios: 

Această configuraţie rezultă din următoarele elemente: 

1. Femeile au, în medie, un nivel de securitate economică inferior celui al 
bărbaţilor. 

2. Femeile sunt mai interesate de politică la nivel local şi naţional decât la nivel 
european. 

3. Cu toate că UE este percepută de femei ca fiind îndepărtată, ele 
conştientizează importanţa acesteia şi au votat aproape în aceeaşi proporţie ca 
bărbaţii la alegerile europene din 2009. 

4. Acestea au o viziune diferită cu privire la Uniunea Europeană. Deşi 
majoritatea dintre acestea susţine politicile comunitare, adeziunea lor este mai 
puţin puternică decât cea a bărbaţilor. În schimb, acestea doresc o Europă 
marcată de o agendă socială substanţială.

Această situaţie nu este constatată doar în sondaje, ci este confirmată şi de statisticile 
Eurostat.

II. SITUAŢIE 

A. Femeile au, în medie, un nivel de securitate economică inferior celui al 
bărbaţilor. 

 1) Femeile sunt mai puţin bine plătite. 

Diferenţa salarială în funcţie de gen
(%); Total 2007

Estonia - 30,3
Austria - 25,5

EU 27 -17,6
Italia - 5,1

Femeile nu au sentimentul că 
acţiunile UE sunt pertinente în 

ceea ce le priveşte

Femeile percep UE ca pe 
ceva îndepărtat

Femeile cunosc puţine 
lucruri cu privire la UE

Femeile sunt în mică 
măsură interesate de UE
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Malta - 2,4
 Eurostat

 2)  Deşi se află în curs de îmbunătăţire (obiectiv al strategiei de la Lisabona 
2000/2010), nivelul şomajului în rândul femeilor şi stabilitatea acestora pe 
piaţa muncii rămân inferioare comparativ cu situaţia bărbaţilor

Nivelul şomajului (%) în funcţie de gen; Total 2008
Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Finlanda 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Suedia 74,3 71,8 76,7 - 4,9
EU 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grecia 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Procentul locurilor de muncă temporare în raport cu numărul total de angajaţi (%), 
2008

Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Cipru 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finlanda 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EU27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Ungaria 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Letonia 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

 3) Mai multe femei locuiesc în gospodării fără locuri de muncă, ceea ce 
înseamnă că niciun membru al familiei lor nu lucrează.

Gospodării fără locuri de muncă în funcţie de gen (%); Total 2008

Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Grecia 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Regatul Unit 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EU 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finlanda 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estonia 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 Inegalitatea de gen în UE este un fapt : o treime dintre femeile europene s-au 
simţit deja tratate incorect din cauza faptului că erau femei.

V-aţi simţit până acum tratată incorect pentru că sunteţi femeie?
Da Nu Nu ştiu

Suedia 43 % 55 % 2 %



DV\808627RO.doc 5/12

RO

Grecia 40 % 59 % 1 %

EU27 32 % 67 % 1 %
Portugalia 22 % 78 % 0 %
Malta 22 % 76 % 2 %

Sondaj Eurobarometru Flash 266, februarie 2009
Întrebare adresată doar femeilor.

B. Femeile sunt mai interesate de politică la nivel local şi naţional decât la 
nivel european.

1)  Femeile sunt mai implicate în gestionarea vieţii cotidiene. În politică, există mai 
multe femei decât bărbaţi care cred că, cu cât nivelul de guvernare este mai 
apropiat (mai întâi naţional, apoi regional sau local), cu atât mai mare este 
impactul acesteia asupra vieţii lor cotidiene. 

Potrivit studiului Eurobarometru 72 (toamna lui 2009): 

Care dintre următoarele niveluri are cea mai mare influenţă asupra condiţiilor 
dumneavoastră de viaţă?

Femei Bărbaţi
Nivelul naţional 44 % 48 %
Nivelul regional sau local 37 % 31 %
Nivelul european 11 % 15 %
Nu ştiu 8 % 6 %

2)  Femeile sunt mai preocupate de chestiunile care au un impact direct asupra 
lor sau a familiei lor. După cum se indică la punctul 4 (Agenda socială), acestea 
sunt mai receptive la politicile sociale, în timp ce bărbaţii sunt mai interesaţi de 
„macropolitică” (economie, securitate şi apărare, energie etc.).

În plan personal, care sunt cele mai importante două probleme cu care vă confruntaţi în 
prezent? (maximum 2 răspunsuri)

Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Creşterea preţurilor/inflaţia 38 % 39 % 36 % +3
Situaţia economică 26 % 24 % 29 % -5

Şomajul 20 % 20 % 20 % =
Sistemul de sănătate 18 % 21 % 16 % +5

Pensiile 15 % 17 % 14 % +3
EB72 (toamna 72)

3)  Femeile declară că sunt mai stimulate de politica la nivel local, deoarece viaţa 
lor de familie este direct implicată la acest nivel şi pentru că au sentimentul că 
opinia lor contează. 

Citate din EB calitativ Femeile din 2009:



DV\808627RO.doc 6/12

RO

„Prefer să mă implic la nivel local. Imaginaţia mea este stimulată într-o măsură mai 
mare. Cunosc persoanele pentru care mă implic”. (Ţările de Jos)

„Privesc cu pasivitate. Atunci când un articol îmi atrage atenţia, îl citesc. Mă concentrez 
asupra a ceea ce are un impact asupra mea sau a familiei mele”. (Slovacia)

„Toate acestea sunt departe de mine, iar eu nu mă implic. Prefer să mă mobilizez pe nişte 
teme care sunt mai apropiate de viaţa mea cotidiană, unde simt că opinia mea contează şi 
că am o influenţă”. (Danemarca)

„Parlamentul European există; auzim vorbindu-se de el din când în când. Dar pentru 
mine, acesta nu are amploarea unui guvern veritabil”. (Italia)

C. Deşi femeile percep UE ca fiind îndepărtată, acestea ştiu că UE este 
importantă şi au votat în aceeaşi proporţie ca bărbaţii la ultimele alegeri 
europene 

1)  Femeile percep UE ca fiind îndepărtată:

a) Femeile au o impresie mai puţin pozitivă despre UE decât bărbaţii, 
indiferent că este vorba de viziunea lor despre UE, gradul lor de susţinere a 
apartenenţei sau nivelul lor de încredere în UE.

 b)  Aproape jumătate dintre femeile europene au sentimentul că nu înţeleg cum 
funcţionează UE. 

Potrivit Eurobarometrului standard 72: Pentru fiecare dintre afirmaţiile 
următoare, vă rog să îmi spuneţi dacă tindeţi să fiţi de acord sau tindeţi să nu fiţi 
de acord: 

Înţeleg funcţionarea UE

Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Tind să fiu de acord 44 % 38 % 51 % +13

Tind să nu fiu de acord 48 % 54 % 42 % -12
Nu ştiu 8 % 8 % 7 % -1

c) Mai mult de 3 femei din 4 consideră că nu au suficiente informaţii cu privire 
la activităţile PE.

Potrivit rezultatelor cumulate ale EB 68, 69 şi 70:

Nivelul de informare privind activităţile PE
Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Bine informat 19 % 28 % -9
Puţin informat 77 % 69 % +8
Nu ştiu 4 % 3 % +1
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 Rezultă de aici că UE este considerată ca fiind îndepărtată şi prea complexă. 

Extrase din sondajul calitativ privind femeile din 2009:

„Multă lume nu ştie cum funcţionează [UE]. Aceasta este condusă de prea multe 
persoane şi nu se ştie care este rolul fiecăreia.” (Franţa) 

„Nu simt că am nicio legătură cu UE.” (Regatul Unit)

„UE funcţionează la un nivel superior, iar noi, oamenii obişnuiţi, ne simţim mai puţin 
afectaţi de aceasta.” (Slovenia) 

„UE ia «decizii pe sub mână». Ţările ar trebui vizitate, iar deciziile ar trebui să fie 
bazate pe ceea ce se constată la faţa locului.” (Slovacia)

 2) Cu toate acestea, femeile europene ştiu că UE are un rol de jucat, deşi 
acestea nu îl pot defini. 

EB calitativ privind femeile din 2009 indică faptul că femeile sunt ataşate 
proiectului european (pace şi solidaritate). 

Acestea ştiu că:

-  UE joacă un rol fundamental în ceea ce priveşte armonizarea şi 
reglementarea;
-  majoritatea legilor naţionale provin într-un fel sau altul de la nivel european;
-  UE aduce stabilitate economică.

Dar acestea recunosc că nu pot fi mai precise în privinţa rolului UE. Femeile au 
mai puţine cunoştinţe obiective despre UE. Potrivit EB72, întrebate cu privire la 
cinci chestiuni despre UE, doar 38 % dintre femei oferă, în medie, răspunsuri 
corecte (faţă de 47 % dintre bărbaţi).

3)  Femeile au votat aproape în aceeaşi măsură ca bărbaţii la alegerile europene 
din 2009 (mai mult decât bărbaţii în unele ţări). 

Alegeri europene: nivel de participare

Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Letonia 54 % 58 % 49 % +9
Lituania 21 % 25 % 16 % +9

EU27 43 % 42 % 44 % -2
Cipru 59 % 55 % 64 % -9
Grecia 52 % 48 % 58 % -10

Sondaj postelectoral (iunie 2009)
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D. Acestea aşteaptă o UE diferită, o Uniune cu o agendă socială 

 1) Majoritatea femeilor susţine politicile europene, dar într-o măsură mai mică 
decât bărbaţii, în ceea ce priveşte:

Nivelul de susţinere a următoarelor politici europene
Pentru Contra Nu ştiu

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
O Uniune monetară europeană cu 
o monedă unică, euro 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 %

O politică externă comună statelor 
membre UE, în relaţia cu celelalte 
ţări

65 % 73 % 19 % 19 % 15 % 9 %

O politică de apărare şi de 
securitate comună tuturor statelor 
membre

73 % 78 % 15 % 15 % 12 % 7 %

Extinderea UE la alte ţări în 
următorii ani 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 %

Rezultate cumulate EB68, EB69, EB70

 2)  În schimb, există mai multe femei decât bărbaţi care susţin politicile sociale, cele 
de sănătate publică şi cele privind protecţia consumatorului.

În opinia dumneavoastră, căreia dintre aceste politici trebuie să i se acorde prioritate? (max. 4 
răspunsuri)

Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi
Ameliorarea protecţiei consumatorului şi a sănătăţii 
publice 39 % 33 % +6

Combaterea terorismului, respectând, în acelaşi 
timp, libertăţile individuale 38 % 35 % +3

Lupta eficientă împotriva schimbărilor climatice 36 % 35 % +1
O politică de securitate şi de apărare care să permită 
UE să facă faţă crizelor internaţionale 31 % 33 % -2

O politică energetică comună menită să asigure 
independenţa energetică a UE 28 % 33 % -5

Rezultate cumulate EB68, EB69, EB70

 Prin urmare, femeile aşteaptă o agendă socială europeană.

Indiferent că este vorba de valorile pe care Parlamentul European trebuie să le 
apere sau de politicile care ar trebui să fie prioritare, femeile susţin într-un număr 
mai mare decât bărbaţii dezvoltarea politicilor sociale în UE.

În opinia dumneavoastră, care dintre următoarele valori ar trebui apărată de Parlamentul 
European cu prioritate?

Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi
Protecţia drepturilor omului în lume 55 % 52 % +3
Egalitatea dintre bărbaţi şi femei 37 % 29 % +8
Solidaritatea dintre statele membre ale UE 33 % 40 % -7
Solidaritatea dintre UE şi ţările sărace ale lumii 27 % 29 % -2

Eurobarometrul standard 70 (toamna lui 2008)
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III. SUNT RECUNOSCUTE AŞTEPTĂRILE FEMEILOR EUROPENE? 

A. Aşteptările femeilor 

1)  Înainte de alegeri, femeile doreau o campanie 2009 care să fie bazată pe:

Temele alegerilor europene din 2009

Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi

Şomajul 49 % 47 % +2
Creşterea economică 45 % 50 % -5
Inflaţia şi puterea de cumpărare 44 % 45 % -1
Insecuritatea 36 % 33 % +3
Viitorul pensiilor 34 % 31 % +3

Rezultate cumulate EB68, 69, 70

2)  Femeile doresc să primească mai multe informaţii în următoarele 
domenii:

În ce domenii doriţi să primiţi mai multe informaţii?

Total Femei Bărbaţi Dif. femei-bărbaţi
Drepturile dumneavoastră de cetăţean 
european 48 % 48 % 47 % +1

Politica privind ocuparea forţei de 
muncă 39 % 39 % 40 % -1

Politica socială şi sanitară 39 % 42 % 34 % +8
Măsuri pentru educație, formare şi 
tineret 32 % 35 % 29 % +6

Politica de cooperare şi de ajutor pentru 
dezvoltare şi ajutorul umanitar 20 % 22 % 17 % +5

EB64 (toamna lui 2005)

B. PE doreşte să acţioneze la diferite niveluri 

1)  Cel al situației economice a femeilor:

 PE solicită, încă o dată, Comisiei Europene să prezinte o propunere legislativă 
privind egalitatea de remunerare dintre femei şi bărbați.

 Acesta invită statele membre să lupte mai eficient împotriva nivelului 
şomajului în rândul femeilor.

2)  Cel al inegalităţii de gen în UE:
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 Deputaţii din Parlamentul European solicită înfiinţarea unor structuri de 
primire pentru copiii preşcolari. Este vorba de un element important în 
căutarea unui echilibru între viaţa profesională şi viaţa privată.

 Din această perspectivă, Parlamentul European solicită, de asemenea, ca 
statele membre şi Uniunea Europeană să sporească ajutorul acordat 
persoanelor în vârstă şi celorlalte persoane aflate în întreţinere. 

 Pentru PE, este esenţială favorizarea unei prezenţe mai echilibrate a femeilor 
şi a bărbaţilor în posturi de răspundere în cadrul întreprinderilor, al 
administraţiei şi al organelor politice.

C. Reprezentarea femeilor în Parlamentul European este în creştere 

Proporţia femeilor în Parlamentul European începând cu 1979: situaţia s-a 
îmbunătăţit şi continuă să se îmbunătăţească.

Este demn de semnalat faptul că, în prezent, femeile parlamentare nu sunt 
reprezentate decât în proporţie de 23,92% în parlamentele naţionale. 

IV. CE ÎNVĂŢĂMINTE TREBUIE TRASE? 

Pentru a rupe cercul vicios care îndepărtează femeile de Uniunea Europeană, 
aceasta trebuie să demonstreze, într-o manieră inovatoare, că:

Deputate în Parlamentul European
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1) Acţiunile sale sunt pertinente pentru femeile europene : UE trebuie să 
dovedească într-un mod mai eficient că principalele preocupări ale femeilor 
europene sunt luate în considerare, atât la nivelul situaţiei lor economice şi 
sociale nesigure, al inegalităţii de gen şi al implicării lor în politică, cât şi la 
nivelul dezvoltării politicilor sociale.

2) UE acţionează pentru ameliorarea vieţii cotidiene a cetăţenilor europeni.
Acesta ar putea fi un mijloc eficace de schimbare a imaginii sale.

V. OBIECTIV 

Surse: 

1. Studii cantitative

 EB special: Atitudinile şi opiniile femeilor înaintea alegerilor europene 2009 
(toamna 2007 - toamna 2008) – rezultate cumulate din trei serii EB – pentru 
fiecare serie, eşantion reprezentativ de 1 000 de europeni cu vârsta de peste 
15 ani, intervievaţi faţă în faţă în cele 27 de state membre (un total de circa 
27 000 de interviuri)

 EB Flash 266: Femeile şi alegerile europene (februarie 2009) – eşantion 
reprezentativ de 1 000 de femei cu vârsta de peste 15 ani şi un eşantion 
reprezentativ de 500 de cetăţeni, bărbaţi şi femei, cu vârsta de peste 15 ani, 
intervievaţi prin telefon în cele 27 de state membre (un total de circa 35 000 de 
interviuri) – Gallup Europe

 EB special 71.3: Sondaj postelectoral (iunie 2009) – eşantion reprezentativ de 
1 000 de europeni cu vârsta de peste 18 ani (Austria - peste 16 ani) intervievaţi 
faţă în faţă în cele 27 de state membre (un total de circa 26 000 de interviuri)

 EB standard (EB64, toamna 2005 – EB70, toamna 2008 – EB72, toamna 
2009) - eşantion reprezentativ de 1 000 de europeni cu vârsta de peste 15 ani 
intervievaţi faţă în faţă în cele 27 de state membre (un total de circa 27 000 de 
interviuri)

Femeile apreciază că 
acţiunea UE este pertinentă

Femeile se simt apropiate de 
UE

Femeile au mai multe
cunoştinţe despre UE

Femeile acordă mai mult
interes Uniunii Europene
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2. Studiu calitativ

 Femeile şi Uniunea Europeană, în urma alegerilor europene din iunie 2009 
(iunie 2009) – Grupuri-ţintă: femei cu vârsta cuprinsă între 30 şi 55 de ani, 
intervievate în cele 27 de state membre.

3. Date macroeconomice

 Statistici Eurostat


