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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare

(2009/2204(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008 privind un plan european 
de redresare economică (COM(2008)0800),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 4 martie 2009 către Consiliul European de 
primăvară privind stimularea redresării economice europene (COM(2009)0114).

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 24 noiembrie 2009 referitor la 
Consultarea privind viitoarea strategie „UE 2020” (COM(2009)0647),

– 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 preşcolară” 
(COM(2008)0638),

– având în vedere raportul Comisiei din 27 februarie 2009 privind egalitatea între femei şi 
bărbaţi — 2009 (COM(2009)0077),

– având în vedere raportul Comisiei din 18 decembrie 2008 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi - 2010 (COM(2009)694),

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

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

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 

                                               
1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
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activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE (COM(2008)0636), 
prezentată de Comisie la 3 octombrie 2008,

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

– având în vedere stadiul ratificărilor Convenţiei Consiliului Europei privind acţiunea 
împotriva traficului cu persoane (CETS nr. 197),

– având în vedere cadrul de acţiuni privind egalitatea de gen, adoptat de partenerii sociali 
europeni la 22 martie 2005,

– având în vedere propunerea de recomandare a Consiliului Europei privind impactul crizei 
economice şi financiare asupra femeilor, Doc 11891, 4 mai 2009,

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen adoptat de Consiliul European 
din 23 şi 24 martie 2006,

– având în vedere Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi 
avizul acestuia privind diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi adoptat la 22 martie 
2007,

– având în vedere rezoluţia din 24 octombrie 2006 privind imigraţia femeilor: rolul şi locul 
femeilor imigrante în Uniunea Europeană1,

– având în vedere rezoluţia din 13 martie 2007 privind o foaie de parcurs pentru egalitatea 
între femei şi bărbaţi (2006-2010)2,

– având în vedere rezoluţia din 3 septembrie 2008 referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați 20083,

– având în vedere rezoluţia din 18 noiembrie 2008 conținând recomandări către Comisie 
referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei 4,

– având în vedere rezoluţia din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii5,

– având în vedere Rezoluţia din 8 octombrie 2009 referitoare la efectele crizei financiare şi 
economice mondiale asupra ţărilor în curs de dezvoltare şi asupra cooperării pentru 
dezvoltare1,

                                               
1 JO C 313E, 20.12.2006, p. 118.
2 JO C 313E, 13.12.2007, p. 56.
3 JO C 295E, 4.12.2009, p. 35.
4 JO C 16E, 22.1.2010, p. 21.
5 Texte adoptate, P6_TA (2009)0371.
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– având în vedere buletinul Eurostat „Statistics in focus” nr. 53/2009, „Creşterea bruscă a 
şomajului în UE”, 

– având în vedere buletinul Eurostat „Statistics in focus” nr. 97/2009, „Recesiune în UE-27: 
durata şi amploarea recesiunii variază în funcţie de activităţi şi ţări”,

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

– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-
0000/2010),

A. întrucât economia mondială se confruntă cu cea mai severă recesiune de la Marea 
Depresiune, cu consecinţe sociale în Uniunea Europeană şi în afara graniţelor sale; 
întrucât criza economică şi financiară a Europei are un impact deosebit de nociv asupra 
femeilor, fapt căruia Consiliul, Comisia şi statele membre nu i-au acordat atenţia 
cuvenită până în prezent;

B. întrucât atenţia s-a concentrat asupra construcţiilor şi industriei de automobile, domenii
dominate de bărbaţi, în contrast cu sectoarele comerţului cu amănuntul, ale serviciilor şi 
turismului care au fost afectate negativ într-o măsură egală; întrucât se impune urgent 
abordarea dimensiunii de gen a impactului crizei economice şi sociale şi a soluţiilor 
pentru această criză în cadrul planurilor de redresare naţionale şi europene;

C. întrucât principalii specialişti în economie  au subliniat că criza creditelor, care a 
determinat recesiunea, a fost în mod evident un dezastru provocat de om; întrucât 
răspunsurile la nivel statal şi internaţional - niciunul neţinând seama de aspectele de gen 
- au fost, de asemenea, decise în principal de către bărbaţi; întrucât este important ca 
femeile să fie integrate complet în procesul decizional din sfera politică, economică şi 
financiară;

D. întrucât studiile de gen au evidenţiat faptul că femeile au un mod de gestionare diferit, 
care se caracterizează prin evitarea riscurilor şi concentrarea mai mare asupra unei 
perspective pe termen lung; 

E. întrucât recesiunea economică   afectează probabil într-o măsură mai mare femeile  
decât bărbaţii; întrucât există riscul ca actuala recesiune să întârzie evoluţia sau chiar să 
inverseze progresul, cu consecinţe pe termen mai lung pentru sistemele de protecţie 
socială, incluziunea socială şi demografie;

F. întrucât măsurile privind egalitatea de gen au fost anulate sau întârziate, iar eventuale 
reduceri viitoare ale bugetelor publice vor avea un efect negativ asupra încadrării 
femeilor în muncă şi asupra promovării egalităţii; întrucât punerea în aplicare 
corespunzătoare a Directivei 2006/54/CE menţionate anterior devine din ce în ce mai 
importantă;

                                                                                                                                                  
1 Texte adoptate, P7_TA (2009)0029.
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G. întrucât recesiunea economică nu ar trebui folosită pentru a încetini progresul în materie 
de politici de reconciliere şi pentru a reduce bugetele alocate pentru serviciile de 
îngrijire şi regimurile de concediu, fiind afectat astfel, mai ales accesul femeilor la piaţa 
muncii;

H. întrucât concluziile Consiliului din 30 noiembrie 20091, condus de Preşedinţia suedeză, 
au invitat statele membre şi Comisia să consolideze dimensiunea de gen în cadrul 
strategiei UE 2020; întrucât documentul de consultare al Comisiei UE 2020 nu a ţinut 
seama de acest aspect, deoarece nu conţine nicio menţiune referitoare la integrarea 
principiului egalităţii între femei şi bărbaţi; întrucât, cu toate acestea, este esenţial să se 
integreze o perspectivă de gen într-o nouă arhitectură şi politică financiară şi economică 
şi să se asigure că planurile de redresare şi programele de ajustare structurală fac 
obiectul unei evaluări a impactului de gen şi integrează o perspectivă de gen;

I. întrucât, în special în condiţii de recesiune economică, oamenii care deja riscă să ajungă 
în stare de sărăcie devin şi mai vulnerabili; întrucât eforturile şi soluţiile complete 
menite să eradicheze sărăcia, convenite de Consiliul European de la Lisabona din anul 
2000, au devenit o chestiune de urgenţă; întrucât ar trebui să se acorde o atenţie 
deosebită protejării grupurilor care se confruntă cu dezavantaje multiple şi să se asigure 
integrarea acestora în societate;

J. întrucât încadrarea cu normă întreagă în locuri de muncă de calitate este cea mai bună 
protecţie împotriva sărăciei şi a excluderii sociale; întrucât este esenţial să se conceapă 
şi să se pună în aplicare politici, inclusiv accesul la servicii de îngrijire convenabile şi 
accesibile, care răspund nevoilor femeilor şi, respectiv, bărbaţilor;

K. întrucât studiile au demonstrat că violenţa împotriva femeilor ia amploare în momentul 
în care bărbaţii suferă în urma unor dislocări şi deposedări din cauza crizei economice; 
întrucât stresul economic conduce adesea la un abuz mai frecvent, mai violent şi mai 
periculos,

1. subliniază că egalitatea între femei şi bărbaţi este unul dintre obiectivele UE şi, prin 
urmare, un principiu cheie al oricărui răspuns politic la criza economică şi financiară şi 
al tranziţiei spre o versiune holistă pe termen mai lung a perioadei care urmează crizei; 
accentuează faptul că egalitatea de gen este un scop în sine şi nu doar un mijloc de a 
realiza creştere economică;

2. scoate în evidenţă constatările Comisiei conform cărora actuala criză a provocat 
preocupări în legătură cu faptul că realizările în materie de egalitate de gen sunt în 
pericol şi că efectele recesiunii vor pune o presiune mai mare asupra femeilor; 
subliniază faptul că criza economică şi financiară are o dimensiune de gen în ceea ce 
priveşte cauzele şi consecinţele sale;

                                               
1 Concluziile Consiliului privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: consolidarea creşterii economice şi a 
ocupării forţei de muncă - contribuţii la Strategia de la Lisabona post 2010, reuniunea Consiliului Ocuparea 
Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori, Bruxelles, 30 noiembrie 2009.
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3. subliniază faptul că integrarea femeilor la locul de muncă în ultimele decenii înseamnă 
un impact direct mai puternic al crizei nu doar asupra femeilor, ci şi asupra 
gospodăriilor, în cazul în care veniturile vor fi afectate în mod semnificativ de pierderile 
locurilor de muncă de către femei; invită instituţiile Uniunii Europene şi statele membre 
să ţină seama de costurile ascunse ale crizei, inclusiv de consecinţele diferite şi adesea 
nerecunoscute asupra femeilor şi bărbaţilor;

4. subliniază faptul că politicile macroeconomice sunt asociate în mod predominant cu o 
creştere a segregării de gen a muncii, cu destabilizarea încadrării în muncă a femeilor 
prin subcontractare, cu creşterea diferenţei de salarizare dintre femei şi bărbaţi, cu 
reducerea accesului femeilor la sănătate şi educaţie ca urmare a privatizării serviciilor 
de stat, cu inegalitatea sporită în materie de acces la credite, terenuri şi proprietate şi cu 
o feminizare tot mai pronunţată a sărăciei;

5. regretă faptul că multe femei şi-au pierdut deja sau sunt susceptibile să-şi piardă locul 
de muncă, în special cele care muncesc în comerţul cu amănuntul, servicii şi turism, 
precum şi femeile care au locuri de muncă cu fracţiune de normă şi locuri de muncă 
precare; subliniază faptul că, în acelaşi timp, se preconizează că o scădere a acordării de 
microcredite va determina o reducere a veniturilor femeilor care desfăşoară o activitate 
independentă; accentuează faptul că se poate anticipa ca şomajul în rândul femeilor să 
crească în mod disproporţionat pe măsură ce se anunţă reduceri ale bugetului public, 
întrucât femeile sunt angajate în mod disproporţionat în educaţie, sănătate şi servicii 
sociale; 

6. salută statisticile defalcate pe gen ale Eurostat; consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
să se acorde o atenţie sporită şomajului lucrătorilor cu fracţiune de normă (un domeniu 
adesea exclus din statisticile privind şomajul); subliniază faptul că şomajul pe termen 
lung, salariile mai mici şi timpul de lucru mediu mai scurt pot avea consecinţe profunde, 
în special pentru veniturile, alocaţiile de asigurări sociale şi, pe termen mai lung, pentru 
pensiile femeilor;

7. subliniază faptul că lucrătorii migranţi sunt afectaţi în aceeaşi măsură de criză, precum 
şi familiile lor de acasă; se referă la faptul că amploarea migraţiei femeilor este adesea 
raportată insuficient şi astfel, şi impactul asupra familiilor dependente de salariile 
acestora pentru supravieţuire, fapt care determină ca femeile să se  afle într-o situaţie şi 
mai vulnerabilă în momentul în care se întorc acasă, respinse de comunităţile şi familiile 
lor;

8. subliniază faptul că intervenţiile şi soluţiile necesită o înţelegere contextuală a crizei şi 
recunoaşterea faptului că nu există un răspuns unic; accentuează că, în acelaşi timp, că 
recesiunea poate fi folosită ca o ocazie unică pentru a elabora politici economice şi 
sociale mai sensibile la dimensiunea de gen şi pentru a ne orienta spre crearea unei 
societăţi în care femeile şi bărbaţii să beneficieze de egalitatea de gen;

9. deplânge faptul că răspunsurile politice la criză, inclusiv pachetele de redresare, nu au 
recunoscut, nu au analizat şi nu au rectificat impactul crizei din perspectiva genului; 
critică faptul că integrarea principiului egalităţii de gen în strategia post-Lisabona este în 
esenţă inexistentă; invită Consiliul, Comisia şi statele membre să introducă un capitol 
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consacrat egalităţii de gen în orientările privind ocuparea forţei de muncă şi cele 
macroeconomice şi în Strategia UE 2020, şi să introducă aspectul egalităţii de gen în 
stabilirea bugetului pentru toate politicile;

10. invită Consiliul, Comisia, statele membre şi în special Comisia specială privind criza 
financiară, economică şi socială (CRIS) a Parlamentului să se asigure că planurile de 
redresare şi programele de ajustare structurală fac obiectul unei evaluări a impactului de 
gen (evaluare ex-post în cazurile în care nu s-a efectuat o evaluare ex-ante) şi integrează 
o perspectivă de gen, inclusiv date şi statistici defalcate în funcţie de gen;

11. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele membre să asigure că recesiunea şi diminuarea 
creditelor nu afectează politicile şi funcţionarea structurilor destinate să realizeze 
egalitatea între femei şi bărbaţi la toate nivelurile în sectorul guvernamental şi 
neguvernamental; regretă că s-a produs deja diminuarea creditelor în unele ţări;

12. subliniază faptul că absenţa politicilor şi a infrastructurii de îngrijire a condus la o 
creştere a lucrătoarelor domestice migrante care compensează aceste deficienţe în case 
private, fără acces la protecţie şi beneficii sociale şi alte beneficii asemănătoare; invită 
statele membre să integreze urgent lucrătorii migranţi în sistemele de asigurări sociale şi 
de sănătate;

13. invită Consiliul, Comisia şi statele membre să analizeze şi să contracareze efectele 
negative ale destinderii fiscale şi ale reducerii cheltuielilor publice şi ale beneficiilor 
sociale, în special în contextul reducerilor cheltuielilor publice la nivel local, pentru a se 
asigura că femeile nu vor fi nevoite să ducă o povară disproporţionată (îngrijirea 
copiilor, a vârstnicilor şi a persoanelor dependente), şi atunci când închiderea spitalelor 
sau durata mai scurtă de internare în spital transferă femeilor sarcina îngrijirii 
pacienţilor la domiciliu, ceea ce adânceşte în mod potenţial inegalităţile dintre femei şi 
bărbaţi;

14. invită statele membre să dezvolte servicii de îngrijire convenabile, accesibile şi de 
calitate pentru copii şi alte persoane dependente, în conformitate cu obiectivele 
europene; subliniază faptul că ar trebui folosit pe deplin potenţialul Fondurilor 
structurale şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală pentru finanţarea 
unor servicii de calitate; îndeamnă Comisia să propună o directivă privind concediul de 
paternitate, concediul de adopţie şi concediul filial; 

15. subliniază faptul că violenţa împotriva femeilor se intensifică în condiţii de instabilitate 
economică; prin urmare, îndeamnă statele membre să îşi amelioreze legile şi politicile 
naţionale împotriva tuturor formelor de violenţă bazată pe gen şi salută iniţiativa 
Preşedinţiei spaniole de a institui un Observator al violenţei împotriva femeilor; în 
aceeaşi măsură, salută iniţiativa Consiliului referitoare la instrumentul principal privind 
protecţia victimelor (ordinul european de protecţie); 

16. solicită instituţiilor europene şi statelor membre să adopte măsuri eficiente, în special 
prin intermediul legislaţiei, pentru a încuraja o participare echilibrată a femeilor şi 
bărbaţilor în posturi de răspundere în cadrul întreprinderilor şi în sfera politică; prin 
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urmare, solicită obiective obligatorii pentru a se asigura reprezentarea egală a femeilor 
şi bărbaţilor;

17. subliniază faptul că femeile sunt reprezentate în mod deficitar în procesul decizional 
financiar , de fapt, femeile sunt unul dintre grupurile excluse în prezent din procesul de 
luare a deciziilor financiare care sunt afectate în mod negativ de riscul financiar; invită 
Consiliul, Comisia şi statele membre să îşi amelioreze gradul de participare a femeilor 
la toate nivelurile procesului de luare a deciziilor, în special în domeniile stabilirii 
bugetelor şi ale regimului de guvernare pentru sistemele financiare europene, inclusiv 
Banca Centrală Europeană;

18. salută decizia guvernului norvegian de a creşte numărul femeilor din cadrul consiliilor 
de administraţie ale societăţilor pe acţiuni la cel puţin 40%; invită Comisia şi statele 
membre să considere iniţiativa guvernului norvegian ca  un exemplu pozitiv şi să 
acţioneze în aceeaşi direcţie;

19. subliniază faptul că investiţia în infrastructura socială reprezintă o ocazie de 
modernizare a Europei şi de promovare a egalităţii şi poate fi considerată ca o strategie 
paralelă pentru investiţiile în tehnologiile curate care modernizează infrastructura fizică; 
prin urmare, consideră că egalitatea de gen ar trebui să fie o prioritate politică şi un 
instrument esenţial;

20. subliniază faptul că „locurile de muncă ecologice” au potenţialul de a deveni un 
segment cheie de creştere al viitoarei pieţe europene a muncii, că, în prezent, peste 20 
de milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană se pot considera ca „ecologice” 
şi că studiile recente arată că doar locurile de muncă din sectorul energiei regenerabile 
au potenţialul de a se dubla la 2,8 milioane până în 2020;

21. subliniază faptul că tranziţia la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi 
conversia ecologică a economiei vor crea o cerere imensă de lucrători calificaţi; se 
referă la faptul că femeile sunt subreprezentate în sectorul surselor de energie 
regenerabile, în special în locurile de muncă din domeniile ştiinţei şi tehnologiei; 
solicită Consiliului, Comisiei şi statelor membre să se asigure că lucrătoarele nu sunt 
excluse din cadrul proiectelor şi programelor de formare profesională în domeniul 
transformării ecologice, şi anume în sectorul surselor de energie regenerabile, în locurile 
de muncă din domeniul ştiinţei şi al tehnologiei;

22. invită Consiliul, Comisia şi statele membre să asigure implementarea completă, la nivel 
naţional, a fondurilor structurale europene pentru a face faţă efectelor recesiunii prin 
iniţiative de reconversie şi calificare profesională în temeiul articolului 16 din 
Regulamentul general1 şi a articolului 6 din ambele Regulamente privind Fondul Social 
European2 şi privind Fondul European de Dezvoltare Regională1;

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune (JO L 210, 
31.7.2006, p. 25).
2 Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 
Social European (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).
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23. invită Consiliul, Comisia şi statele membre să stabilească o rezervă financiară în cadrul 
fiecărui fond pentru activităţi în materie de egalitate de şanse, iar sprijinul suplimentar 
pentru programele generale şi alte iniţiative speciale să fie finanţat separat în cadrul 
asistenţei tehnice; invită statele membre să dezvolte mecanisme pentru guvernanţa 
egalităţii în vederea includerii expertizei în materie de egalitate de gen în 
departamentele guvernamentale şi în alte agenţii care pun în aplicare măsuri în cadrul 
fondurilor de coeziune şi structurale şi promovează organizaţiile şi reţelele femeilor;

24. încurajează Institutul european pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi să 
efectueze o analiză a impactului de gen al crizei economice şi invită instituţiile 
europene, precum Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de 
Muncă, să abordeze aspecte de gen în activitatea lor curentă;

25. invită Consiliul, Comisia şi statele membre să recunoască şi să ofere sprijin pentru 
contribuţia pe care o poate avea societatea civilă în abordarea crizei financiare şi 
economice, în special ţinând seama de Anul european al combaterii sărăciei şi 
excluderii sociale;

26. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, guvernelor statelor membre, precum şi partenerilor sociali şi ONG-urilor din 
domeniu.

                                                                                                                                                  
1 Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Economia mondială încă mai traversează cea mai gravă recesiune de la Marea Depresiune, iar 
criza financiară globală are o amploare din ce în ce mai mare. Au avut loc o prăbuşire a 
sistemului financiar global, bule speculative şi fluctuaţii majore ale valorilor locuinţelor, 
acţiunilor, alimentelor şi energiei. Suprafinanciarizarea economiei a avut ca rezultat 
instabilităţi, falimente şi riscuri de faliment ale băncilor şi ale altor instituţii financiare majore. 
Eşecul acordării de credite în „economia reală” a generat efecte negative  asupra economiei 
reale şi asupra calităţii vieţii oamenilor1. Sute de milioane de persoane şi-au pierdut locurile 
de muncă, venitul, economiile şi locuinţele. Deşi este posibil să fi trecut de momentul critic al 
crizei, experţii sunt de acord că efectele sociale ale crizei vor dura mai mult decât redresarea 
pozitivă. 

Inegalitatea între femei şi bărbaţi este atât cauza, cât şi consecinţa crizei financiare şi 
economice. 

Crizele financiare şi economice au o dimensiune de gen în natura şi efectele lor. Toate 
categoriile de politici de redresare au o dimensiune de gen: reformarea guvernării financiare,
sprijinirea sectoarelor şi întreprinderilor industriale, sprijinirea pieţelor muncii, sprijinirea 
investiţiilor, precum şi susţinerea puterii de cumpărare de locuinţe. 

Articolele de presă se concentrează asupra industriei dominate de bărbaţi, asupra închiderii 
unităţilor de producţie şi asupra pierderii bonusurilor de către bancheri. Femeile nu există în 
acest tablou; nu s-a efectuat o analiză detaliată a problematicii feminine a crizei şi a diferitelor 
impacturi pe care le are criza asupra femeilor; De exemplu, care este defalcarea în funcţie de 
gen a ocupării forţei de muncă în sectorul industrial şi în cadrul întreprinderilor cărora li se 
acordă ajutor financiar? Această întrebare contează deoarece susţinerea viitorului încadrării în 
muncă a bărbaţilor în dezavantajul femeilor nu creşte, ci subminează egalitatea dintre femei şi 
bărbaţi.

Egalitatea între femei şi bărbaţi este unul dintre obiectivele Uniunii Europene şi trebuie să 
reprezinte o parte intrinsecă a tuturor răspunsurilor politice şi a planurilor naţionale şi 
internaţionale de redresare, precum şi a tranziţiei spre perioada post-criză. Cu toate acestea, 
criza iniţială şi planurile de redresare ulterioare la nivel european, naţional şi internaţional 
(G20) nu au recunoscut, nu au înţeles, nu au analizat şi nici nu au rectificat impactul crizei 
asupra egalităţii de gen. 

Femeile sunt reprezentate deficitar în procesul de luare a deciziilor în domeniul financiar. 
Raportul privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi al Comisiei Europene din 2009 
indică faptul că băncile centrale ale tuturor statelor membre au avut un bărbat în funcţia de 
guvernator. În afară de aceasta, raportul din 2007 al Comisiei a indicat faptul că, în medie, 
cele mai înalte foruri de decizie ale băncilor centrale din UE numără cinci bărbaţi la o femeie. 

                                               
1 Walby, Sylvia, Genul şi criza financiară, aprilie 2009, p. 3.
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La nivel european, cele trei instituţii financiare (Banca Centrală Europeană, Banca Europeană 
de Investiţii şi Fondul European de Investiţii) sunt conduse de bărbaţi şi femei, femeile 
reprezentând doar 16% din reprezentanţii celor mai înalte foruri de decizie ale acestor 
instituţii.1

Includerea femeilor în procesul decizional financiar este un mod de a aplica diferite priorităţi 
şi practici care au potenţialul de a aduce rezultate pozitive nu doar pentru femei, ci şi pentru 
societate în ansamblul ei. Una dintre aceste practici este abordarea asumării riscurilor. Altele 
cuprind preferinţe pentru prestarea de servicii publice în domeniul educaţiei şi sănătăţii, care 
nu susţin doar egalitatea de gen, ci şi dezvoltarea pe termen lung a capitalului uman2.

Feminizarea actului de conducere reprezintă un mijloc de protecţie împotriva crizei? 

Dacă Lehman Brothers ar fi fost Lehman Sisters, condusă de femei şi nu de bărbaţi, ar fi avut 
loc criza creditelor? Economiştii,atât cei care au perspective feministe cât şi cei care au o 
abordare tradiţională au subliniat că, în mod evident, criza creditelor este un dezastru provocat 
de om. Criza a încurajat adepţii diversităţii la nivel de conducere, care insistă asupra faptului 
că există o nevoie urgentă de a plasa mai multe femei la conducerea instituţiilor financiare. 
Eşecul bărbaţilor poate oferi femeilor oportunităţi de a trece prin plafonul de sticlă3.

Islanda deschide calea. De la colapsul economic umilitor, naţiunea insulară din Atlanticul de 
Nord a predat femeilor principalele pârghii ale domeniului financiar. Acum are un prim-
ministru femeie, iar femeile trebuie să conducă două dintre băncile majore, înlocuind bărbaţii 
care au fost învinuiţi de prăbuşirea instituţiilor cu un exces nesăbuit.4

Michel Ferrary, profesor în cadrul Ceram din Franţa, crede că echilibrul de gen este cheia 
pentru îmblânzirea culturii asumării de riscuri care a dominat sectoarele financiare ale multor 
ţări. După Ferrary, băncile cu un echilibru mai pronunţat de gen au traversat criza economică 
mult mai bine decât băncile cărora le-a lipsit acest element. „Mai multe studii privind 
egalitatea de gen au demonstrat că femeile se comportă şi conduc într-un mod diferit faţă de 
bărbaţi. Ele tind să evite riscul şi să se concentreze mai mult pe o perspectivă pe termen lung. 
O proporţie crescută a directoarelor echilibrează comportamentul de asumare a riscurilor pe 
care îl au colegii lor bărbaţi”5.

Inegalitatea în privinţa ocupării forţei de muncă persistă ca normă în sălile de consiliu din 
întreaga lume, unde bărbaţi în costum continuă să domine atât rolurile executive, cât şi cele 
neexecutive. Legislaţia din Norvegia a abordat eficient acest dezechilibru. În iunie 2003, 

                                               
1 Comisia Europeană, Raportul privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2009.
2 Walby, Sylvia: Examinarea implicaţiilor de gen ale politicilor de redresare pentru criza financiară şi 
economică, 7 aprilie 2009

3 Ruth Sunderland, Adevăratele victime ale crizei creditelor? Femeile. The Observer, duminică, 18 ianuarie 
2009.
4 The Washington Post, „În crizele bancare, bărbaţii sunt blamaţi”, de Kevin Sullivan şi Mary Jordan, 10 
februarie 2009.
5 M. Ferrary în Cercetarea Şcolii de afaceri CERAM, februarie 2009.
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guvernul norvegian a prezentat o propunere legislativă având scopul de a obţine o 
reprezentare în proporţie de 50% a femeilor în cadrul consiliilor de administraţie ale tuturor 
marilor întreprinderi publice şi private1. La 1 ianuarie 2006, în Norvegia, au intrat în vigoare 
normele privind reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în consiliile de administraţie ale 
întreprinderilor. Noile reglementări prevăd că atât femeile, cât şi bărbaţii să fie reprezentaţi în 
proporţie de cel puţin 40% în fiecare consiliu de administraţie. Spania a adoptat o lege 
similară; în şapte ani, întreprinderile publice trebuie să ofere femeilor patru din zece locuri în 
consiliile de administraţie.

O piaţă a muncii segregată 

Prezenta criză este diferită de recesiunile precedente: încetinirea activităţii economice este 
susceptibilă să afecteze femeile mai mult decât bărbaţii. Contrar perioadelor anterioare de 
recesiune economică, femeile sunt reprezentate în prezent într-o proporţie mult mai mare pe 
piaţa muncii. Integrarea femeilor la locul de muncă înseamnă un impact direct mai puternic al 
crizei nu doar asupra femeilor, ci şi asupra gospodăriilor, în cazul în care veniturile vor fi 
afectate în mod semnificativ de pierderile locurilor de muncă de către femei. Cu modelele de 
ocupare a forţei de muncă definite de pieţe ale muncii segregate în funcţie de gen, de diferenţe 
de salarizare între femei şi bărbaţi, de niveluri mai ridicate ale locurilor de muncă cu fracţiune 
de normă şi ale locurilor de muncă precare în rândul femeilor şi de o concentraţie mai 
crescută a femeilor în aşa-numitul sector informal care oferă venituri mai scăzute şi o 
protecţie socială modestă, femeile sunt departe de a se afla într-o situaţie avantajoasă pentru a 
supravieţui crizei. 

Nu încape nicio îndoială că egalitatea de gen ar trebui să fie un principiu cheie al oricărui 
răspuns politic. Având în vedere diversele roluri pe care le joacă femeile, efectele crizei 
economice şi financiare depăşesc sfera femeilor pe piaţa muncii, afectând totodată stabilitatea 
generală a societăţii. În vremuri de instabilitate economică, femeile simt adesea consecinţele 
negative mai repede şi se bucură mai târziu de beneficiile redresării. Înainte chiar de a începe 
criza, majoritatea femeilor active deja făceau parte din economia informală, beneficiind de 
venituri mai scăzute şi de o protecţie socială mai redusă.

În trecut, concentraţia femeilor în serviciile sectorului public a contribuit la protejarea 
acestora de impactul iniţial al condiţiilor de recesiune. Cu toate acestea, în calitate de salariate 
ale sectorului public şi de beneficiare de servicii precum îngrijirea copiilor, femeile sunt 
deosebit de sensibile la reducerile bugetare când se face simţit impactul scăderii încasărilor 
fiscale2. De asemenea, se cuvine să ţinem seama că guvernele trebuie să îşi amortizeze 
deficitele uriaşe în următorul deceniu.

Veniturile şi cheltuielile publice au o dimensiune de gen; în vreme ce bărbaţii tind să fie 
principalii contribuabili la încasările publice din impozite datorită câştigurilor lor mai ridicate, 
femeile tind să fie principalii beneficiari ai cheltuielilor publice prin prestarea de servicii care 
au, de asemenea, o componentă de gen: îngrijirea copilului, îngrijirea persoanelor dependente, 

                                               
1 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Guvernul propune cote femei/bărbaţi în consiliile de 
administraţie ale întreprinderilor.
2 Smith, Marc, Notă de analiză: Egalitatea de gen şi recesiunea, mai 2009, pagina 6.
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locuinţe, educaţie şi sănătate. 1 Prin urmare, reducerile cheltuielilor publice sunt mult mai 
susceptibile de a afecta direct femeile.

Reducerile cheltuielilor publice determină, de asemenea, transferul de servicii precum 
îngrijirea copilului către femei, cărora astfel li se limitează participarea în societate dincolo de 
sfera domestică. În acelaşi fel, în economii dezavantajate din punct de vedere socio-economic, 
în urma impactului reducerilor pentru a susţine serviciile, creşte importanţa sprijinului 
femeilor acordat în sânul familiilor, precum şi în comunitate.2

Impactul asupra muncii şi ocupării forţei de muncă

Femeile sunt mai susceptibile de a avea o poziţie dezavantajată pe piaţa muncii din diverse 
cauze: o rată mai ridicată de contracte precare şi de posturi voluntare cu fracţiune de normă, 
precum şi o diferenţă de salarizare nefavorabilă persistentă (în medie 17,4% în UE în anul 
2007, până la 30,3% în Estonia) care are repercusiuni grave asupra veniturilor lor de-a lungul 
vieţii, asupra protecţiei lor sociale şi pensiilor şi, astfel, are ca rezultat creşterea „ratei riscului 
de sărăcie”, mai ales odată ce au ieşit la pensie. În 2007, rata riscului de sărăcie a fost mai 
ridicată pentru femei (17%) decât pentru bărbaţi (15%). Această diferenţă a fost deosebit de 
ridicată pentru persoanele vârstnice (22% pentru femei faţă de 17% pentru bărbaţi) şi pentru 
părinţii singuri (34 %)3, în principal femei. 

Cu toate acestea, rata şomajului nu cuprinde în mod necesar impactul total al condiţiilor 
economice mereu în schimbare asupra femeilor şi bărbaţilor. Într-adevăr, datele naţionale 
confirmă faptul că scăderea ratelor de ocupare a forţei de muncă pentru femei nu sunt în mod 
necesar însoţite de creşteri similare ale ratelor şomajului. Femeile sunt adesea angajate cu 
fracţiune de normă şi nu sunt înregistrate ca şomere, ci ca lucrătoare cu timp parţial. Prin 
urmare, se poate considera că şomajul femeilor este subestimat în comparaţie cu cel al 
bărbaţilor. Pentru a cuantifica şomajul femeilor pe aceleaşi baze cu cel al bărbaţilor, ar trebui 
să se acorde o atenţie mai mare şomajului „cu fracţiune de normă”, care ar trebui să fie tratat 
şi publicat în acelaşi mod cuprinzător precum şomajul „cu normă întreagă”. Tendinţele 
ocupării forţei de muncă şi datele pe care se bazează acestea pot fi puse în discuţie. În UE, s-a 
decis ca statisticile individuale pe fiecare gospodărie să fie defalcate în funcţie de gen. Cu 
toate acestea, acesta este doar primul pas spre o reflectare precisă a diferenţelor dintre femei şi 
bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă.4

Oportunităţi la nivelul răspunsurilor politice şi al planurilor de redresare

În decembrie 2009, şefii de guvern din UE au convenit asupra unui pachet de redresare 
economică în valoare de 200 de miliarde de euro, al cărui scop a fost stimularea directă a 
ocupării forţei de muncă printr-un set de programe coordonate de cheltuieli, naţionale şi 
europene5. 

                                               
1 EWL: Femeile, criza financiară şi economică - urgenţa unei perspective de gen, p. 3.
2 EWL: ibidem.
3 Comisia Europeană, Raportul privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2010, p. 4.
4 Smith, Marc: Notă de analiză: Egalitatea de gen şi recesiunea, p. 12.
5 Comunicarea Comisiei adresată Consiliului European, Un plan european de redresare economică, COM (2009) 
800 fin.
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Comisia Europeană a subestimat faptul că „locurile de muncă ecologice” au potenţialul de a 
deveni un segment cheie de creştere al viitoarei pieţe europene a muncii, deoarece, în prezent, 
peste 20 de milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană pot fi considerate ca 
„ecologice” (10% din ocuparea completă a forţei de muncă), iar conform unor dovezi recente, 
doar numărul locurilor de muncă din sectorul energiei regenerabile se poate dubla la 2,8 
milioane până în 20201. Ştim că transformarea ecologică a economiei şi tranziţia de la aşa-
numitele „industrii apuse” spre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon va crea o 
cerere uriaşă de lucrători în meserii şi profesii calificate. Ocuparea locurilor de muncă 
ecologice va necesita programe adecvate de formare, conversie şi educaţie profesională.

Cu toate acestea, analizând volumul uriaş de studii disponibile, constatăm că locurile de 
muncă ecologice sunt aproape în întregime dominate de bărbaţi, în special în domeniul 
energiei alternative. Femeile sunt subreprezentate în sectorul surselor de energie regenerabile, 
în special în locurile de muncă din domeniul ştiinţei şi al tehnologiei2. Dar o conversie 
ecologică corectă, justă şi echitabilă nu poate permite excluderea femeilor din trecerea la o 
economie verde, şi anume de la anumite meserii şi profesii şi programe de formare şi de 
conversie profesională. Comisia Europeană a mai recunoscut că „avem nevoie de femei în 
exact acelaşi tip de posturi ca bărbaţii”3. 

Întrucât egalitatea cetăţenilor este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii, bărbaţii şi 
femeile cu calificări profesionale egale ar trebui să aibă acces egal la toate locurile de muncă, 
atât în sectorul public, cât şi în cel privat. De asemenea, există un argument suplimentar 
profund pragmatic: potenţialul femeilor este indispensabil pentru transformarea ecologică a 
societăţii. Europa nu îşi mai poate permite să îşi neglijeze resursele umane feminine, tratând 
femeile ca un plan de rezervă destinat să sporească populaţia activă doar când condiţiile 
economice dictează cererea.

Răspunsurile la recesiunea de la nivel european şi naţional reprezintă, de asemenea, o ocazie 
şi un moment de cotitură pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, iar criza 
financiară şi economică ne mai oferă ocazia de a dezvolta răspunsuri şi perspective şi de a 
identifica spaţii politice pentru intervenţie şi soluţii alternative. În prezent, o analiză din 
perspectiva genului are şi avantajul de a evita consecinţele nedorite ale unor politici 
ineficiente sau rezultatele indezirabile. Investiţia în infrastructura socială trebuie să fie văzută 
ca o ocazie de modernizare a Europei şi de promovare a egalităţii, precum şi o strategie 
paralelă pentru investiţiile în tehnologiile curate care modernizează infrastructura fizică.4

În documentul său de lucru referitor la consultarea privind „viitoarea strategie UE 2020”, 
Comisia UE a subliniat că egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este o preocupare 
fundamentală. Este extrem de important să se asigure integrarea perspectivei de gen în 
viitoarea revizuire a Strategiei de la Lisabona după 2010, inclusiv Strategia europeană privind 
ocuparea forţei de muncă şi Strategia macroeconomică, şi că, în acest context, se ia în 
considerare impactul diferenţiat al crizei economice şi financiare asupra femeilor. De 
                                               
1 COM (2009) 257, p. 4.
2 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Locuri de muncă ecologice spre o muncă decentă într-o 
lume durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Nairobi, p. 309 .
3 Noua Europă, economie verde, locuri de muncă ecologice, Interviu cu Nikolaus G. van der Pas, director 
general, 16 iunie 2008.
4 Smith, Marc, Notă de analiză: Egalitatea de gen şi recesiunea, p. 2.
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asemenea, este important ca statele membre, Consiliul, Comisia să se asigure că toate 
politicile propuse sunt supuse în mod curent unei evaluări a impactului de gen şi să efectueze 
o evaluare a impactului genului în ceea ce priveşte măsurile care se adoptă în prezent în 
cadrul Planului european de redresare economică, al Fondului european pentru adaptare la 
globalizare şi altele.


