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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2009
(2009/2101(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (2) și articolul 141 din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 23 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere raportul Comisiei din 27 februarie 2009 privind egalitatea între femei și 
bărbați - 2009 (COM(2009)0077),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2000 intitulată „Către o strategie-cadru 
comunitară în materie de egalitate între bărbați și femei (2001-2005)” (COM(2000)0335) 
și rapoartele anuale ale Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați în Uniunea 
Europeană 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 și 2008 (respectiv, 
COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 și COM(2008)0010),

– având în vedere Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformare)1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2008 intitulată „O mai bună 
echilibrare a vieții profesionale cu cea privată: mai mult sprijin pentru concilierea vieții 
profesionale cu viața privată și cu viața de familie” (COM(2008)0635), 

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o 
activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE (COM(2008)0636) 
prezentată de către Comisie la 3 octombrie 2008,

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru 
promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau care alăptează (COM(2008)0637), prezentată de 
către Comisie la 3 octombrie 2008,

– având în vedere raportul Comisiei din 3 octombrie 2008 intitulat „Punerea în aplicare a 
obiectivelor de la Barcelona privind structurile de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară” 
(COM(2008)0638),

– având în vedere ratificările Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva 
traficului de ființe umane (STCE nr. 197),

– având în vedere Cadrul de acțiuni privind egalitatea între sexe adoptat de partenerii sociali 
                                               
1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
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europeni la 22 martie 2005,

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen, adoptat de către Consiliul 
European la 23-24 martie 2006,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2006 privind imigrația femeilor: rolul și 
locul femeilor imigrante în Uniunea Europeană1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2007 privind o foaie de parcurs pentru 
egalitatea între femei și bărbați 2006-20102,

– având în vedere Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și 
avizul său privind diferențele de remunerare între femei și bărbați, adoptat la 22 martie 
2007,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind egalitatea între femei și 
bărbați - 20083,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 noiembrie 2008 conținând recomandări către Comisie 
privind aplicarea principiului egalității de remunerare între femei și bărbați4,

– având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe (A7 
0000/2009),

A. întrucât Uniunea Europeană traversează în prezent o criză economică, financiară și socială 
de mare amploare, cu consecințe deosebite asupra situației femeilor pe piața muncii și în 
viața lor privată;

B. întrucât, ținând seama de segregarea profesională și sectorială și în conformitate cu datele 
disponibile, bărbații au fost mai afectați decât femeile de începutul crizei; întrucât datele 
disponibile nu iau însă în considerare munca cu normă parțială, deși 31,1% din salariate 
muncesc cu normă parțială, față de 7,9% din salariați; întrucât femeile sunt majoritare în 
serviciile publice și reprezintă două treimi din persoanele active în sectoarele educației, 
sănătății și ajutorului social; întrucât criza riscă să aibă un efect dublu asupra femeilor în 
cazul unor viitoare restricții bugetare, din cauza potențialelor efecte negative asupra 
ofertei de servicii publice;

C. întrucât femeile sunt, în mod tradițional, mai amenințate de sărăcie, în special mamele 
izolate și femeile cu vârsta de peste 65 de ani, iar, într-un context de criză, situația 
acestora riscă să se deterioreze;

D. întrucât rata ocupării forței de muncă în rândul femeilor se ridica la 59,1% în 2008 și 
creșterea constantă din 2000 nu a determinat o îmbunătățire a condițiilor de muncă ale 
femeilor, iar acestea sunt în continuare victime unei segregări profesionale și sectoriale;

                                               
1 JO C 313 E, 20.12.2006, p. 118.
2 JO C 301 E, 13.12.07, p. 56.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0399.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0544.
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E. întrucât diferența de remunerare între femei și bărbați stagnează la un nivel important 
(între 14% și 17,4%) din 2000, în ciuda numeroaselor măsuri adoptate de Comisie și a 
angajamentelor asumate de statele membre;

F. întrucât articolul 119, devenit articolul 141 din Tratatul CE, stipulează că „fiecare stat 
membru asigură aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex 
masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași 
valoare”, iar acest principiu a fost confirmat de jurisprudența constantă a Curții de Justiție 
a Comunităților Europene;

G. întrucât în Rezoluția sa din 18 noiembrie 2008, menționată mai sus, Comisiei i se solicită 
să prezinte Parlamentului European o propunere legislativă referitoare la revizuirea 
legislației în vigoare privind aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și 
femei, înainte de 31 decembrie 2009;

H. întrucât și bărbații au de suferit de pe urma segregării profesionale și sectoriale și a 
stereotipurilor sexiste; 

I. întrucât împărțirea responsabilităților familiale și casnice între femei și bărbați, în special 
prin extinderea utilizării concediului parental și de paternitate, este o condiție 
indispensabilă pentru promovarea și obținerea egalității între femei și bărbați;

J. întrucât în cadrul Consiliului European de la Barcelona din 15-16 martie 2002, statelor 
membre li s-a cerut să depună eforturi pentru a crea până în 2010 structuri de primire 
pentru cel puțin 90% din copiii cu vârsta între trei ani și vârsta de școlarizare obligatorie și 
pentru cel puțin 33% din copiii cu vârsta sub trei ani, însă mai mult de jumătate dintre 
acestea sunt încă departe de a atinge aceste obiective;

K. întrucât femeile au obținut 58,9% din diplomele universitare din Uniune, sunt majoritare 
în studiile de comerț, gestiune și drept, însă rămân minoritare în posturile care implică 
responsabilități din întreprinderi și organele politice; întrucât numărul femeilor licențiate 
în informatică, inginerie și fizică este redus, acest lucru având drept consecință o 
subreprezentare a femeilor în sectorul privat, determinant pentru relansarea economică;

L. întrucât proporția deputatelor în Parlamentul European a crescut de la 32,1%, în cursul 
legislaturii 2004-2009, la 35% în urma alegerilor europene din 7 iunie 2009, în timp ce 
proporția președintelor de comisii parlamentare a crescut de la 25% la 41%, iar proporția 
vicepreședintelor Parlamentului European a crescut de la 28,5% la 42,8%; 

M. întrucât femeile migrante sunt supuse unei duble discriminări pe piața muncii, din cauza 
sexului și a statutului lor de migrante; ținând seama de faptul că o migrantă înalt calificată 
din cinci ocupă un post sub calificarea sa, precum și de vulnerabilitatea deosebită a 
femeilor migrante care lucrează în sectoarele sociale și domestice;

N. întrucât în Rezoluția din 3 septembrie 2008, menționată mai sus, statele membre sunt 
invitate să ratifice fără întârziere Convenția Consiliului European privind lupta împotriva 
traficului de ființe umane, însă, în prezent, doar 16 state membre ale Uniunii au ratificat-o; 

O. întrucât violența împotriva femeilor, sub toate formele sale, reprezintă o problemă gravă 
în Uniune, aproximativ 20%-25% din femei fiind supuse violenței fizice în cursul vieții 
lor de adult și peste 10% din femei fiind victime ale violenței sexuale, și întrucât viitoarea 
președinție spaniolă a Consiliului a făcut din combaterea violenței împotriva femeilor una 
dintre prioritățile sale,
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P. întrucât prin sănătate sexuală și reproductivă se înțelege o stare generală de bine, atât 
fizică, cât și mentală și socială a ființei umane, pentru tot ceea ce însemnă aparat genital, 
funcțiile sale și funcționarea sa, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților;

Q. întrucât Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a fost creat 
oficial în 2006 și ar fi trebuit, în mod normal, să își înceapă activitatea cel târziu la 19 
ianuarie 2008, însă acest lucru nu s-a întâmplat; 

1. felicită Comisia pentru că a insistat, în raportul său pe 2009, menționat mai sus, privind 
egalitatea între femei și bărbați, asupra importanței consolidării politicilor de egalitate 
între genuri, într-un context politic în plină schimbare;

2. insistă asupra necesității de a integra politicile privind egalitatea între femei și bărbați în 
planurile de relansare europene, naționale și internaționale care vizează combaterea crizei;

3. observă că criza economică, socială și financiară reprezintă o oportunitate pentru a face 
din Uniune o economie mai productivă și mai inovantă, precum și o societate mai 
egalitară, care să țină seama într-o mai mare măsură de egalitatea între femei și bărbați;

4. solicită Comisiei să furnizeze statistici precise privind impactul crizei asupra femeilor și 
bărbaților, ținând seama de rata șomajului, de evoluția locurilor de muncă cu fracțiune de 
normă și a contractelor pe durată determinată și nedeterminată, precum și de consecințele 
politicilor de combatere a crizei asupra serviciilor publice;

5. solicită statelor membre să realizeze o analiză de impact pe criterii de gen, înainte de a 
pune în aplicare o politică de austeritate bugetară, pentru a evita ca femeile să fie afectate 
în mod disproporționat, și solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze, pe baza 
acestor statistici și analize, politici de relansare care să țină seama de nevoile și situațiile 
specifice ale femeilor și bărbaților, în special prin intermediul unor politici de abordare 
integrată a egalității dintre bărbați și femei („abordarea integratoare a perspectivei de 
gen”) și de analiză bugetară în funcție de gen și egalitatea bărbați-femei („integrarea 
dimensiunii de gen în buget”); 

6. salută faptul că obiectivul definit în cadrul Consiliului European de la Lisabona din 23 și 
24 martie 2000, care constă într-o rată de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor de 
60% până în 2010, va fi atins în curând; regretă totuși disparitățile importante care există 
între statele membre, această rată variind de la 37,4% pentru Malta, la 74,3% pentru 
Danemarca; solicită, prin urmare, statelor membre să adopte măsurile necesare pentru a 
pune în aplicare în mod efectiv Directiva 2006/54/CE;

7. constată că diferența de remunerare între femei și bărbați persistă la un nivel ridicat, iar 
numeroase divergențe se mențin între statele membre; solicită insistent, prin urmare, 
statelor membre să pună în aplicare Directiva 2006/54/CE și să promoveze în special 
principiul „salariu egal pentru muncă egală”; 

8. regretă faptul că, în urma Rezoluției Parlamentului din 18 noiembrie 2008 menționată mai 
sus, Comisia nu a prezentat încă o propunere legislativă privind revizuirea legislației în 
vigoare referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei; 
invită deci Comisia să prezinte o astfel de propunere legislativă cât mai curând; 

9. sprijină Comisia în acțiunile sale legate de procedura pentru încălcarea dreptului 
comunitar, în ceea ce privește transpunerea directivelor în vigoare; consideră că statele 
membre trebuie să transpună cât mai curând posibil în dreptul lor național directivele 
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privind egalitatea între femei și bărbați; 
10. dorește elaborarea, cât mai curând posibil, a unei Carte europene a drepturilor femeii, 

pentru a îmbunătăți drepturile efective ale femeii în întreaga Uniune și pentru a crea 
mecanisme care să garanteze egalitatea între femei și bărbați în toate domeniile vieții 
sociale, economice și politice;

11. solicită Comisiei și statelor membre să lanseze campanii de sensibilizare în școli și la 
locurile de muncă pentru a combate stereotipurile sexiste care persistă încă, în special 
campanii care să promoveze rolul bărbaților în împărțirea egală a responsabilităților 
familiale și în concilierea vieții profesionale și a vieții private;

12. insistă asupra importanței structurilor de primire pentru copiii de vârstă preșcolară, pentru 
o mai bună conciliere a vieții profesionale și a vieții private; aprobă demersul Comisiei 
care constă în elaborarea unor statistici comparabile, disponibile în timp util și de calitate, 
și în propunerea unor recomandări specifice fiecărui stat membru; invită statele membre 
să depună toate eforturile pentru a atinge obiectivele menționate mai sus ale Consiliului 
European de la Barcelona, referitoare la structurile de primire pentru copiii de vârstă 
preșcolară; 

13. felicită Comisia pentru acțiunile întreprinse, în special propunerea de revizuire a 
Directivei 92/85/CEE privind concediul de maternitate și a Directivei 86/613/CE privind 
lucrătorii independenți și soții/soțiile care îi ajută în întreprinderile familiale; subliniază 
din nou necesitatea de a aborda problema concediului de paternitate și solicită, prin 
urmare, Comisiei să sprijine orice demers care vizează instaurarea unui concediu de 
paternitate la nivel european;

14. solicită statelor membre să adopte măsuri concrete, în special pe cale legislativă, care să 
favorizeze o prezență echilibrată a femeilor și bărbaților în posturi care implică 
responsabilități în cadrul întreprinderilor și al organelor politice; 

15. salută creșterea importantă a numărului de președinte ale comisiilor parlamentare și a 
numărului de vicepreședinte ale Parlamentului European, precum și creșterea, fără 
îndoială mai puțin importantă, dar reală, a numărului de deputate în Parlamentul European 
în urma alegerilor europene din iunie 2009;

16. solicită statelor membre să-și examineze cu atenție politicile în materie de migrare, pentru 
a exploata cât mai bine competențele femeilor migrante înalt calificate și pentru a le oferi 
o bună protecție lucrătoarelor din sectoarele domestice și sociale, pentru a reduce gradul 
de vulnerabilitate a acestora și pentru a favoriza integrarea lor, oferindu-le acces la 
educație, în special la formarea profesională și la învățarea limbii țării gazdă; 

17. solicită insistent de acum înainte Republicii Cehe, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, 
Italiei, Lituaniei, Ungariei, Țărilor de Jos, Finlandei și Suediei să ratifice fără întârziere 
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane;

18. reamintește că violența împotriva femeilor rămâne în continuare o problemă majoră, care 
trebuie eradicată prin toate mijloacele la nivel comunitar și național, și solicită din nou 
Comisiei să instaureze în următorii cinci ani o zi europeană de luptă împotriva violenței la 
adresa femeilor; felicită viitoarea președinție spaniolă a Consiliului pentru că a făcut din 
lupta împotriva violenței la adresa femeilor o prioritate și invită președințiile viitoare să 
adopte aceeași politică; 
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19. insistă asupra faptului că femeile trebuie să dețină controlul asupra drepturilor lor sexuale 
și reproductive, în special printr-un acces facil la contracepție și la avort; sprijină prin 
urmare, ca și în rezoluția sa din 3 septembrie 2008 menționată mai sus, măsurile și 
acțiunile care vizează îmbunătățirea accesului femeilor la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă și creșterea gradului de informare al acestora cu privire la drepturile lor și la 
serviciile disponibile; invită statele membre și Comisia să pună în aplicare măsuri și 
acțiuni pentru sensibilizarea bărbaților cu privire la responsabilitățile lor în ceea ce 
privește chestiunile sexuale și reproductive;

20. ia act de faptul că procesul de creare a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați este încă în curs de desfășurare și așteaptă cu nerăbdare ca acesta să 
fie pe deplin operațional;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE
Criza economică, financiară și socială care zguduie Uniunea Europeană și întreaga lume are, 
fără îndoială, un impact asupra femeilor, asupra condițiilor lor de muncă, asupra locului lor în 
societate și a egalității femei-bărbați în Uniunea Europeană. De aici decurge importanța 
Rezoluției adoptate de Parlamentul European privind egalitatea între femei și bărbați în 2009, 
în urma raportului Comisiei Europene. 

Raportorul a dorit să pună accentul în raportul său pe diferitele consecințe ale crizei asupra 
situației femeilor. Mai întâi, la nivelul ocupării forței de muncă, trebuie acordată o atenție 
deosebită evoluției locurilor de muncă cu fracțiune de normă, condițiilor de angajare și 
veniturilor. Având în vedere că femeile sunt mai prezente în serviciile publice, în sectoarele 
educației, sănătății și ajutorului social, acestea nu au fost cel mai afectate de începutul crizei. 
Totuși, ținând seama de această segregare profesională, ele riscă să fie afectate într-o mai 
mare măsură în următoarele luni: femeile angajate în aceste sectoare riscă să se confrunte cu 
reducerea numărului de locuri de muncă, iar femeile care beneficiază de aceste servicii vor 
trebui atunci să-și sacrifice propriul loc de muncă pentru a-și asuma sarcinile respective (în 
special îngrijirea copiilor, dar și ajutorul acordat persoanelor în vârstă, sprijinul școlar etc.). 
Este, prin urmare, foarte important ca guvernele statelor membre să ia în considerare 
impacturile potențiale ale politicilor lor de restricții bugetare asupra femeilor. În niciun caz 
femeile nu pot fi sacrificate și în niciun caz politicile privind egalitatea femei-bărbați nu 
trebuie puse în discuție.

Totuși, criza ascunde și un enorm potențial: guvernele și Uniunea Europeană trebuie să 
revizuiască modul în care își elaborează politicile. Este posibilă crearea unei noi societăți, 
animată de idealul unei egalități reale. Uniunea Europeană și guvernele trebuie să realizeze că, 
de acum înainte, este indispensabilă integrarea egalității femei-bărbați în toate politicile lor. 
Femeile au un rol important de jucat. De exemplu, guvernul islandez a numit două femei la 
conducerea băncilor ale căror falimente au contribuit la ruinarea economiei acestei țări. De 
asemenea, un studiu al Observatorului pentru feminizarea întreprinderilor din cadrul Ceram 
Business School indică că, cu cât în posturile de conducere ale unei întreprinderi s-au aflat 
mai multe femei, cu atât  s-a înregistrat o scădere mai mică a cursului său la Bursă în acest an. 
Nu este vorba aici de a înlocui bărbații cu femeile, ci de a implica mai mult femeile în 
întreprinderi și în societate în ansamblul ei, pentru a nu reproduce erorile din trecut. 

Trebuie să salutăm creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor în Uniunea 
Europeană: suntem extrem de aproape de îndeplinirea obiectivelor de la Barcelona și putem fi 
mândri de acest lucru. Un loc de muncă le procură femeilor o independență financiară, un 
statut și o participare la societate, de care acestea nu pot decât să beneficieze. Totuși, regretăm 
că această creștere a ratei ocupării forței de muncă nu este, din păcate, dublată de o 
îmbunătățire a condițiilor de angajare: într-adevăr, femeile ocupă mai degrabă locuri de 
muncă cu fracțiune de normă și/sau cu contracte de muncă pe durată determinată și rămân 
cantonate cea mai mare parte a timpului în locuri de muncă slab remunerate. 

Raportorul dorește să reamintească că principiul „salariu egal pentru muncă egală” figurează 
în tratatele comunitare încă din 1957. Uniunea Europeană a fost un precursor în acest 
domeniu. Totuși, 52 de ani mai târziu, trebuie să constatăm că, din păcate, acest principiu tot 
nu este aplicat în mod uniform. Mai mult decât atât, diferența de remunerare între femei și 
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bărbați stagnează la un nivel important din 2000, și asta împotriva diferitelor legislații 
europene. Cifrele sunt revelatoare (între 14% și 17,4%, în conformitate cu diferitele metode 
de calcul ale Comisiei Europene, din 2000), dar imaginile sunt și mai frapante: o femeie 
trebuie să muncească până la 22 februarie (adică 418 zile calendaristice) pentru a câștiga la fel 
cât un bărbat în timpul unui an, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 18 
noiembrie 2008 privind aplicarea principiului egalității de remunerare a femeilor și bărbaților; 
pentru a remedia această situație devenită intolerabilă, statele membre trebuie să pună în 
aplicare și să impună punerea în aplicare a numeroaselor legislații în vigoare, în special 
Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă  

Diferența de remunerare între femei și bărbați, segregarea profesională, stereotipurile sexiste 
îi afectează și pe bărbați. Într-o societate care evoluează în permanență, bărbații trebuie să-și 
poată găsi locul. Astfel, pe lângă numeroasele campanii de informare și sensibilizare care 
vizează societatea în ansamblul său, ar fi util să se realizeze campanii specifice adresate 
bărbaților, care să înfățișeze, de exemplu, bărbați care ocupă posturi sau realizează sarcini 
destinate în mod tradițional femeilor. Trebuie să facem să pătrundă în imaginarul colectiv 
aceste scene care se opun stereotipurilor sexiste, pentru ca nimeni să nu mai fie uimit că o 
femeie conduce un autobuz sau un bărbat spală rufe. Femeile și bărbații nu pot decât să aibă 
de câștigat de pe urma unei societăți mai egalitare, debarasate de stereotipurile sexiste. 

În ciuda faptul că Comisia Europeană nu a menționat acest lucru în raportul său, violența 
împotriva femeilor este un subiect pe care raportorul a vrut să îl scoată în evidență în acest 
raport. Viitoarea președinție spaniolă a Consiliului a făcut din lupta împotriva violenței la 
adresa femeilor centrul priorităților sale. Este vorba de o luptă deosebit de importantă pentru 
întreaga societate, pe care și celelalte președinții ar trebui să o înfrunte pieptiș.

În fine, trebuie să acordăm o atenție deosebită problemei femeilor migrante: victime ale unei 
duble discriminări, acestea trebuie să facă față unor numeroase dificultăți pentru a se integra 
în societatea noastră. Trebuie deci să utilizăm toate mijloacele pentru a le facilita integrarea, 
în special prin furnizarea de informații clare și precise cu privire la drepturile lor și, în special, 
prin învățarea limbii țării lor gazdă. Stăpânirea limbii țării în care trăim ne permite să ne 
deschidem către ceilalți, să participăm pe deplin la viața socială și să progresăm. 


