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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2012
(2013/2156(INI))

Parlamentul European,

– 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 articolul 23 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) din 18 decembrie 1979,

– având în vedere Convenția ONU din 1949 privind stoparea traficului de persoane și a 
exploatării prostituției,

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune adoptate în cadrul celei de 
a patra Conferințe mondiale privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și 
documentele rezultate în urma acesteia, adoptate cu ocazia sesiunilor speciale ale 
Organizației Națiunilor Unite Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005) și Beijing+15 (2010),

– având în vedere Regulamentul nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie 
civilă1,

– având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului2,

– având în vedere Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind ordinul european de protecție3,

– având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 
victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului4,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

– având în vedere Pactul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (2011-

                                               
1 JO L 181, 29.6.2013, p. 4.
2 JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
3 JO L 338, 21.12.2011, p.2.
4 JO L 101, 15.4.2011, p. 1.
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2020), adoptat de Consiliul European în martie 20111,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2010 intitulată „Un angajament 
consolidat în favoarea egalității dintre femei și bărbați: O cartă a femeii” 
(COM(2010)0078),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010 intitulată „Strategie pentru 
egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 16 septembrie 2013 intitulat 
„Evaluarea intermediară a Strategiei pentru egalitate între femei și bărbați (2010-2015)” 
(SWD(2013)0339),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 8 mai 2013 intitulat „Raport privind 
evoluția egalității între femei și bărbați în 2012” (SWD(2013)0171),

– având în vedere raportul din 2012 al Institutului European pentru Egalitatea de gen 
(IEEG) intitulat „Revizuirea implementării Platformei de acțiune de la Beijing în statele 
membre: violența împotriva femeilor - asistența pentru victime”,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2013 referitoare la impactul crizei economice 
asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 privind mobilitatea educațională și 
ocupațională a femeilor în UE3,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2013 privind eliminarea stereotipurilor de gen 
în UE4,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la condițiile de muncă ale 
femeilor din sectorul serviciilor5,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 2010 referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați în Uniunea Europeană - 20096, cea din 8 februarie 2011 referitoare la egalitatea 
dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 20107 și cea din 13 martie 2012 referitoare 
la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană - 20118,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 Anexa la Concluziile Consiliului din 7 martie 2011.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0073.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0247.
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0074.
5 Texte adoptate, P7_TA(2012)0322.
6 JO C 16 E, 16.12.2010, p. 35.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0085.
8 Texte adoptate, P7_TA(2012)0069.
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– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-
000/2013),

A. întrucât standardul de viață al majorității europenilor continuă să se degradeze, în special 
în cazul femeilor, în rândul cărora rata șomajului în UE27 era de 10,8% în ultimul 
trimestru al anului 20121;

B. întrucât sărăcia s/a agravat în UE din 2007, veniturile familiilor au scăzut, 24,2% din 
populația UE fiind în prezent expusă riscului sărăciei sau excluziunii; întrucât copiii, de 
care adesea au grijă femeile, sunt în mod special afectați și întrucât s-a înregistrat, de 
asemenea, o creștere a șomajului, a numărului de familii fără un loc de muncă și a sărăciei 
în rândul șomerilor;

C. întrucât UE se confruntă în prezent cu criza economică și financiară cea mai importantă de 
la Marea Depresiune din anii 1930; întrucât criza a fost exacerbată de așa-numitele măsuri 
de austeritate impuse statelor membre de către instituțiile UE în cadrul politicilor de 
guvernanță economică (Pactul de stabilitate și de creștere, Semestrul european, Pactul 
Euro-Plus, Tratatul bugetar) și aș programelor de „ajutor financiar”;

D. întrucât munca cu normă parțială a devenit mai frecventă în timpul crizei și continuă să fie 
forma cea mai răspândită de angajare pentru femei (32,1% în 2012, de la 30,8% în 2007; 
întrucât munca cu normă parțială în lipsa altei alegeri a devenit mai frecventă, în 2012 
reprezentând 24% din munca totală cu normă parțială a femeilor (față de 20% în 2007)2;

E. întrucât femeile sunt în mod special afectate de locurile de muncă precare, se confruntă cu 
discriminări de remunerare și au șanse mai mari de a lucra cu normă parțială, ceea ce 
înseamnă că și câștigă mai puțin, beneficiază de o protecție socială mai slabă și le este mai 
greu decât bărbaților să devină independente economic și să urmeze o carieră;

F. întrucât politicile aplicate în numele crizei au un impact deosebit de dur asupra 
persoanelor vulnerabile, în special asupra femeilor, care îl resimt atât direct - prin 
pierderea locului de muncă, a reducerilor de salarii, pensii și beneficii, precum și prin 
pierderea siguranței locului de muncă - cât și în mod indirect, datorită reducerilor bugetare 
din serviciile publice și de asistență socială;

G. întrucât o serie de factori au condus la o reducere a veniturilor femeilor, cu o rată a 
inegalității de 16,2% în UE în 2011, și peste 20% în Estonia, Republica Cehă, Austria, 
Germania și Grecia3;

H. întrucât, în 2011, 78% dintre femei au declarat că efectuau zilnic „muncă casnică” (față de 
37% dintre bărbați4), și întrucât programul flexibil de lucru se aplică în principal 
lucrătorilor cu normă parțială, care sunt în principal femei, astfel încât acestea din urmă 
sunt mai afectate decât bărbații de variațiile hebdomadare ale programelor lor, ceea ce 
face dificilă echilibrarea vieții de familie cu cea profesională;

                                               
1 SWD(2013) 171 final.
2 SWD(2013) 171 final.
3 Progrese în materie de egalitate între femei și bărbați în 2012 - o inițiativă Europa 2020.
4 Eurofound, a 3-a Anchetă europeană privind calitatea vieții, p. 57.
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I. întrucât un memorandum de înțelegere a fost semnat în aprilie 2012 între ONU Femei și 
UE, reafirmând parteneriatul dintre cele două organizații și angajamentul lor de a promova 
și susține dezvoltarea capacităților pentru includerea dimensiunii de gen în toate politicile 
și programele, precum și de a asigura planuri și bugetele naționale suficiente pentru a pune 
în aplicare angajamentele privind egalitatea de gen1;

Independența economică și egalitatea de remunerare

1. subliniază faptul că programul de lucru flexibil ar trebui să fie alegerea lucrătoarei și nu să 
fie impus sau aplicat de angajator; respinge situațiile de flexibilitate și nesiguranță 
contractuală care nu prevăd formarea și stabilitatea unei familii;

2. solicită statelor membre să consolideze și să asigure utilizarea deplină a negocierilor 
colective în sectorul public și în cel privat, ca un instrument de neînlocuit de regularizare a 
relațiilor de muncă, de combatere a discriminării salariale și de promovare a egalității;

3. solicită statelor membre să respecte principiul „salariu egal pentru muncă egală de valoare 
egală” și să consolideze mecanismele publice de inspecție a muncii, adoptând metodologii 
pentru a măsura valoarea muncii în lanțul de producție și a identifica, de exemplu, crearea 
în cadrul companiilor a unor categorii salariale semi-calificate sau necalificate alcătuite în 
principal din femei;

4. solicită statelor membre să combată toate aspectele muncii în condiții precare, conform 
principiului că posturile permanente trebuie însoțite de contracte adecvate, și să adopte 
politici active de ocupare a forței de muncă pentru crește nivelul și calitatea posturilor și a 
promova crearea netă de locuri de muncă;

5. solicită insistent statelor membre să mărească investițiile în serviciile publice, în special în 
serviciile de sănătate legate de sănătatea sexuală și reproductivă; 

6. solicită statelor membre să crească bugetul destinat asistenței copiilor, pentru a extinde 
rețeaua publică de servicii de îngrijire de zi, de grădinițe și de servicii care oferă activități 
extra-curriculare;

Egalitatea în procesul decizional

7. subliniază că, pentru a promova participarea femeilor la procesul decizional, trebuie luate 
măsuri pentru combaterea stereotipurilor și a prejudecăților despre rolul femeilor, și 
trebuie implementate politici specifice pentru susținerea drepturilor și oportunităților egale 
în viața economică, socială, politică și culturală (pentru a combate programul de lucru 
neregulat și imprevizibil, pentru a aplica o remunerare echitabilă și egalitatea de salarizare 
și pentru a extinde rețelele publice de îngrijire a copiilor, de grădinițe și de școli), cu 
efectul pozitiv de consolidare a participării femeilor la toate nivelurile vieții sociale și 
politice;

Violența împotriva femeilor

                                               
1 Memorandul de înțelegere între Uniunea Europeană și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de gen și 
autonomizarea femeilor (ONU Femei). 
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8. observă că agravarea sărăciei și a marginalizării, ca urmare a așa-numitelor politici de 
austeritate, a condus la o creștere a traficului de femei, a exploatării sexuale și a 
prostituției, precum și că există indicii că violența casnică este în creștere, la fel și 
tensiunile sociale din cadrul familiilor, iar că femeile se regăsesc în prezent și mai 
dependente economic de agresorii lor;

9. constată cu îngrijorare că -  conform raportului din 2012 al Institutului European pentru 
Egalitatea de gen (IEEG) intitulat „Revizuirea implementării Platformei de acțiune de la 
Beijing în statele membre: violența împotriva femeilor - asistența pentru victime” -
formarea profesională și viabilitatea finanțării serviciilor publice, asociațiilor și ONG-
urilor care oferă servicii pentru femeile confruntate cu violența în familie sunt în mod clar 
afectate de așa-numitele măsuri de austeritate, care amenință continuitatea acestor servicii, 
și constată, de asemenea, că acest lucru este un pas rușinos înapoi în termeni de civilizație; 
reamintește inegalitatea flagrantă care există între statele membre în termeni de acces la 
servicii de asistență, finanțări sigure și suficiente existând în Danemarca, Țările de Jos și 
Austria;

10. recomandă statelor membre să-și consolideze serviciile publice de sănătate gratuite în 
sectorul asistenței pentru femeile victime ale violențelor și să crească numărul de refugii și 
capacitatea acestora, care să ofere asistență specializată femeilor de diferite naționalități, 
în mai multe limbi;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În 2012, un an în care au fost implementate politici de austeritate decise de UE - în special 
politici de guvernanță economică - și în trei țări din UE a intervenit Troika (Grecia, Irlanda și 
Portugalia), raportoarea și-a concentrat atenția asupra problemelor din viața reală, care 
afectează viața de zi cu zi a unei largi proporții a femeilor din UE. 
În 2012, șomajul conta în UE cu peste 2 145 milioane mai multe persoane decât în 2011. 
Riscul de sărăcie era de 26% pentru femei și 23,9% pentru bărbați.
Milioane de femei se confruntă cu șomajul, locuri de muncă precare, reducerea valorii reale a 
salariilor și drepturilor lor de pensie, remunerații scăzute și discriminări în salarizare. Tinerele 
se află într-o situație extrem de nesigură, prinse între dificultatea accesului la piața muncii 
(șomajul în rândul tinerelor fiind de 23,1%) și instabilitatea locurilor de muncă, ceea ce le 
periclitează independența economică, esențială pentru egalitatea participării. Numeroase 
femei și tinere sunt silite să emigreze în căutarea unei vieți mai bune. 
Multe femei care lucrează în industrie, comerț și în domeniile sociale, cu programe de lucru 
intensive și salariile mici, se găsesc în situații de sărăcie, chiar și atunci când au un loc de 
muncă. Un număr tot mai mare de lucrătoare se găsesc în situația de a combina activitatea 
profesională cu alte forme de muncă, pentru a-și câștiga viața pentru ele și familiile lor, sunt 
adesea afectate de șomaj. Femeile se confruntă, de asemenea, cu dura realitate de a cere ajutor 
atunci când nu mai au bani pentru a-și hrăni copiii. Femeile calificate care fac parte din 
personalul tehnic și academic se confruntă cu un declin al statutului lor socioprofesional și al 
calității vieții. 
În 2012, 25,4 milioane de copii erau expuși riscului sărăciei sau excluziunii sociale în UE - o 
problemă socială dramatică, în a cărei combatere și încercare de a diminua consecințele 
femeile sunt de obicei în primele rânduri. Reducerile bugetare în serviciile publice au condus 
la un acces redus la educație și servicii de sănătate, femeilor fiindu-le adesea refuzate îngrijiri 
corespunzătoare în timpul sarcinii. Reducerile beneficiilor sociale pentru multe familii sunt 
încă și mai greu de suportat în caz de șomaj.
Necesitatea mult vehiculată a creșterii participării politice, sociale, colective și culturale a 
femeilor este cu certitudine în pericol, în special în cazul femeilor de la nivelurile inferioare 
ale societății. 

Evident, deși inegalitățile există în interiorul țărilor, ele sunt și mai evidente de la o țară la 
alta. Rata șomajului în sudul și la periferia Zonei euro a atins o medie de 17,3% în 2012, 
aceasta fiind de 7,1% în nord și centru. Sărăcia a crescut în două treimi din statele membre, 
dar nu și în treimea rămasă. 

Crearea unor zone geografice întinse care oferă forță de muncă ieftină, permițând acumularea 
beneficiilor în mâinile principalelor grupuri economice, și distrugerea serviciilor publice 
înainte de a le face din nou profitabile prin privatizare au fost soluțiile alese de către marile 
grupuri economice și financiare pentru a-și rezolva problemele de acumulare de capital. UE și 
unele guverne naționale au încercat să transpună aceste idei în practică.
Ceea ce se numește acum „criză economică și financiară„ este, de asemenea, o criză a 
democrației și a egalității de gen. Este o criză a realizărilor obținute în decursul secolelor, 
pentru care s-au luptat generații de femei. 

Raportoarea subliniază că nu este posibilă urmarea acestor politici atât timp cât se „evită” sau 
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se „minimizează” impactul lor de gen, cum se sugerează adesea. Egalitatea de gen nu poate 
exista împreună cu aceste politici. De aceea, raportul propune următoarele măsuri de 
contracarare a acestor politici sociale și economice:
– promovarea dreptului la locuri de muncă cu drepturi, plasarea capacităților creative și 

productive ale femeilor în serviciul participării lor egale în toate domeniile de activitate și 
în dezvoltarea economică și socială;

– dreptul la locuri de muncă cu drepturi, eliminarea discriminării salariale directe și 
indirecte și dreptul femeilor de a îmbina profesia cu maternitatea fără a fi penalizate 
pentru aceasta; 

– actualizarea salariilor și pensiilor, un nivel adecvat garantat de protecție socială, care să 
acopere șomajul, boala, maternitatea și paternitatea, invaliditatea și bătrânețea, precum și 
un acces egal al femeilor la servicii publice de sănătate gratuite și de înaltă calitate;

– prevenirea cauzelor originare și factorilor care stau la baza sărăciei, a excluziunii sociale 
și a creșterii prostituției și a traficului de femei și copii, precum și mărirea finanțării pentru 
organizațiile și instituțiile care oferă sprijin femeilor victime ale violenței.


