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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 probabilitatea ca femeile să devină inactive din punct de vedere economic este de
peste două ori mai mare decât în cazul bărbaților, chiar dacă ele reprezintă majoritatea în 
rândul celor care au absolvit învățământul superior, și ele invocă deseori motive personale 
sau familiale pentru inactivitatea lor;

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;

D. întrucât, cu toate că evaluările programelor din cadrul politicii de coeziune în perioada 
2007-2013 arată că, în general, în statele membre există un bun grad de conștientizare a 
cerinței privind egalitatea de gen la  elaborarea acestor programe, ele indică totodată că 
egalitatea de gen nu este în niciun caz integrată efectiv în programe,

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 
echilibrarea participării pe piața muncii și abordarea chestiunii permanente a diferenței de 
remunerare între femei și bărbați; 

2. invită statele 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;

3. 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;

4. invită Comisia ca, în cooperare cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, să îmbunătățească sistemele de raportare ale statelor membre, astfel 
încât să fie posibilă evaluarea sprijinului acordat în cadrul politicii de coeziune pentru 
realizarea de progrese în ceea ce privește egalitatea de gen;

5. invită statele membre să utilizeze fondurile UE disponibile într-un mod mai activ pentru a 
finanța dezvoltarea unor facilități de îngrijire favorabile familiilor, de înaltă calitate, la 
prețuri rezonabile și accesibile, care să permită o mai bună reconciliere a vieții 
profesionale cu viața de familie.


