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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și 
bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor
[2009/2242(INI)]

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 157 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE),

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

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „O foaie de parcurs pentru egalitatea 
dintre femei și bărbați 2006-2010” (COM(2006)0092)1,

– având în vedere raportul Comisiei din 18 decembrie 2009 privind egalitatea între femei și 
bărbați - 2010 (COM(2009)0694),

– 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 dintre femei și bărbați în Uniunea 
Europeană 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 și 2008 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, 
COM(2006)0071, COM(2007)0049 și, respectiv,COM(2008)0010),

– având în vedere instrumentele juridice ale ONU în domeniul drepturilor omului și, mai 
ales, al drepturilor femeilor, în special Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei, precum și celelalte instrumente ale ONU în materie de 
violență împotriva femeilor, precum declarația și programul de acțiune de la Viena, 
adoptate la Conferința mondială privind drepturile omului, rezoluțiile Adunării Generale 
a ONU 48/104 din 20 decembrie 1993 privind eliminarea violenței față de femei, 58/147 
din 19 februarie 2004 privind eliminarea violenței familiale față de femei, 57/179 din 30 
ianuarie 2003 privind măsurile care trebuie luate pentru eliminarea crimelor de onoare 
comise împotriva femeilor, 52/86 din 2 februarie 1998 privind măsurile în materie de 
prevenire a crimelor și de justiție penală destinate eliminării violenței împotriva femeilor,

– având în vedere programul de acțiune adoptat în cadrul celei de-a patra conferințe 
mondiale privind femeile, organizată la Beijing în 15 septembrie 1995, precum și 
rezoluțiile sale din 18 mai 2000 privind urmărirea programului de acțiune de la Beijing2

și din 10 martie 2005 privind urmărirea programului de acțiune al celei de-a patra 
conferințe mondiale privind femeile (Beijing + 10)3,

– având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 9 octombrie 2006 privind 
„toate formele de violență față de femei”,

                                               
1 JO C 104, 3.5.2006, p. 19.
2 JO C 59, 23.2.2001, p. 258.
3 JO C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
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– având în vedere raportul final din martie 2005 al celei de-a 49-a sesiuni a Comisiei pentru 
statutul femeilor din cadrul Adunării Generale a ONU,

– având în vedere Protocolul privind drepturile femeilor în Africa, cunoscut, de asemenea, 
sub denumirea de „Protocolul de la Maputo”, care a intrat în vigoare la 26 octombrie 
2005 și care se referă, în special, la interzicerea oricăror forme de mutilare genitală,

– având în vedere Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU din 31 octombrie 
2000 privind femeile, pacea și securitatea, care prevede o mai mare participare a femeilor 
la prevenirea conflictelor armate și la edificarea păcii,

– 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 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 raportul din mai 2003 al Comitetului consultativ privind egalitatea de 
șanse între femei și bărbați al Comisiei, referitor la integrarea dimensiunii de gen în 
bugetele naționale,

– 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 17 ianuarie 2006 privind strategiile de prevenire a 
traficului de femei și copii expuși riscului de exploatare sexuală2,

– având în vedere rezoluția sa din 24 octombrie 2006 privind imigrația femeilor: rolul și 
locul femeilor migrante în Uniunea Europeană3,

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

                                               
1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 JO C 287 E, 24.11.2006, p. 75.
3 JO C 313 E, 20.12.2006, p. 118.
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– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2007 privind o foaie de parcurs pentru 
egalitatea între femei și bărbați 2006-20101,

– având în vedere rezoluția sa din 17 ianuarie 2008 privind rolul femeilor în industrie2,

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

– având în vedere rezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 conținând 
recomandări către Comisie privind aplicarea principiului egalității de remunerare între 
bărbați și femei4,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială5,

– având în vedere rezoluția sa din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenței 
împotriva femeilor6,

– având în vedere rezoluția sa din 10 februarie 2010 privind prevenirea traficului cu ființe 
umane7,

– având în vedere rezoluția sa din 10 februarie 2010 privind egalitatea între femei și bărbați 
în Uniunea Europeană - 20098,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7–
0000/2010), 

                                               
1 JO C 301 E, 13.12.07, p. 56.
2 JO C 41 E, 19.2.2009, p. 73.
3 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 35. 
4 JO C 16 E, 22.1.2010, p. 21. 
5 Texte adoptate, P6_TA(2009)0062.
6 Texte adoptate, P7_TA(2009)0098.
7 Texte adoptate, P6_TAPROV(2010)0018.
8 Texte adoptate, P6_TAPROV(2010)0021.
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A. întrucât, deși egalitatea dintre bărbați și femei constituie un drept universal al omului și 
un principiu fundamental al Uniunii Europene, recunoscut de mult timp în tratate, în 
realitatea politică și în viața femeilor persistă încă inegalități importante;

B. întrucât egalitatea de drepturi și de șanse între femei și bărbați trebuie să se concretizeze 
prin progres social pentru toți și nu prin regres;

C. întrucât, cu toate că foaia de parcurs pentru egalitate 2006-2010 a scos în evidență 
aspectele fundamentale ale egalității între bărbați și femei, progresele înregistrate efectiv 
au fost rare;

D. întrucât criza economică și socială actuală are consecințe deosebit de grave pentru femei, 
fapt care accentuează inegalitățile și discriminările;

E. întrucât, în cea mai mare parte, cele 85 de milioane de persoane aflate în stare de 
pauperitate în Uniunea Europeană sunt femei, situație la care contribuie șomajul, munca 
în condiții de precaritate, salariile mici, nivelul pensiilor, care este inferior venitului 
minim necesar pentru existență și dificultățile care împiedică accesul la servicii publice 
de calitate în domeniile cele mai variate;

F. întrucât, la nivelul Uniunii Europene, disparitățile dintre salariul mediu al femeilor și 
salariul mediu al bărbaților se agravează. depășind în medie 17%, iar discriminările 
indirecte au tendința de a se intensifica, în timp ce șomajul este în creștere și afectează 
femeile și tinerele fete;

G. întrucât anumite categorii specifice de femei cad victimă unor multiple discriminări, în 
special femeile în etate, femeile cu persoane în întreținere, imigrantele, femeile 
aparținând minorităților, femeile cu dizabilități, femeile deținute, etc.;

H. întrucât garantarea egalității în materie de acces la resurse, la drepturi și putere este de 
importanță fundamentală, aceasta implicând schimbări structurale și culturale, eliminarea 
stereotipurilor și promovarea egalității;

I. întrucât provocările existente și experiența acumulată demonstrează că este nevoie de o 
mai bună coordonare, difuzare și promovare a drepturilor femeilor, având în vedere 
realitățile, care sunt diferite;

J. întrucât rezoluțiile adoptate cu ocazia comemorării a 15 ani de la platforma de la Beijing 
și drumul care mai rămâne de parcurs pentru a le concretiza trebuie luate în considerație;

K. întrucât ne aflăm în Anul European de Luptă împotriva Sărăciei, ceea ce implică politici 
și acțiuni concertate în favoarea politicilor care schimbă efectiv situația actuală;

L. întrucât se comemorează centenarul proclamării zilei de 8 martie ca Zi Internațională a 
Femeii și este important ca femeile și organizațiile lor să se implice în promovarea 
egalității și a luptei împotriva discriminărilor și inegalităților;

În plan instituțional
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1. propune ca noua Strategie pentru egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană 
să constituie un program de acțiune și un angajament politic bazat pe Platforma de 
acțiune de la Beijing, întrucât drepturile femeilor și ale tinerelor fete reprezintă o parte 
inalienabilă, integrală și indivizibilă a drepturilor universale ale omului;

2. subliniază că este important ca noua propunere a Comisiei Europene privind Strategia 
pentru egalitate să fie adoptată de Consiliu, în urma avizului Parlamentului European, 
pentru a-i conferi mai multă greutate politică și a relansa politica în materie de egalitate;

3. propune o reuniunea anuală tripartită a Consiliului, Comisiei și Parlamentului European, 
consacrată progreselor înregistrate de Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați în 
Uniunea Europeană;

4. subliniază importanța organizării unei conferințe anuale consacrate egalității între femei 
și bărbați cu participarea organizațiilor de femei și a organizațiilor sindicale din diferitele 
state membre, a deputaților în Parlamentul European, a membrilor Comisiei Europene, a 
Consiliului și a deputaților în parlamentele naționale, acordând în fiecare an o atenție 
deosebită unei teme definite în prealabil;

5. solicită insistent intrarea completă în funcțiune a Institutului European pentru Egalitatea 
între Bărbați și Femei și elaborarea tuturor indicatorilor care permit urmărirea aspectelor 
egalității între bărbați și femei în toate domeniile;

6. consideră că, atunci când propunerile politice ale Comisiei și Consiliului ocazionează o 
evaluare a impactului social, aceasta trebuie să includă o evaluare din perspectiva 
egalității între bărbați și femei;

7. subliniază că, la nivelul direcțiilor generale, Comisia Europeană trebuie să instituie 
mecanisme de coordonare care să asigure urmărirea permanentă a politicilor în materie de 
egalitate a drepturilor și șanselor între bărbați și femei, în cele mai diverse domenii; 

8. subliniază importanța politicilor care comportă o abordare integrată a egalității de gen în 
diferite domenii, în special cel economic, financiar, comercial și social și o analiză 
bugetară în termeni de egalitate între femei și bărbați; solicită Comisiei și statelor 
membre să difuzeze exemple de bune practici;

9. insistă pe lângă Comisie și statele membre asupra necesității unei duble strategii, 
recurgând la o abordare integrată a egalității între femei și bărbați și desfășurând acțiuni 
specifice, inclusiv în materie legislativă, în materie de credite bugetare și în materie de 
monitorizare și control, pentru a garanta concretizarea lor;

10. subliniază că aspectelor legate de egalitate trebuie să li se acorde o importanță deosebită,
inclusiv în Parlamentul European și în diferitele comisii și delegații parlamentare; 

Domenii tematice – obiective

11. subliniază cât de importantă este continuarea analizei platformei Beijing (Beijing+15), 
realizată de președinția suedeză, pentru ca, pe această bază, să se procedeze nu numai la 
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elaborarea indicatorilor adecvați, ci și la stabilirea obiectivelor, ca și la adoptarea 
politicilor necesare în cele 12 domenii prevăzute:

- femeile și sărăcia,
- educația și formarea femeilor,
- femeile și sănătatea,
- violența împotriva femeilor,
- femeile și conflictele armate,
- femeile și economia,
- femeile și puterea și luarea deciziilor,
- mecanismele instituționale de promovare a femeilor,
- drepturile femeilor,
- femeile și mediile de informare în masă,
- femeile și mediul,
- fetele;

12. acordă prioritate luptei împotriva pauperității, prin revizuirea politicilor macroeconomice, 
monetare, sociale și în materie de muncă aflate la originea ei, în scopul garantării 
dreptății economice și sociale pentru femei, elaborând strategii care promovează o 
repartiție echitabilă a veniturilor, garantează venituri minime, salarii și pensii demne, 
creează mai multe locuri de muncă cu drepturi pentru femei, asigură tuturor femeilor și 
tinerelor fete accesul la servicii publice de calitate, îmbunătățește protecția socială și 
serviciile de proximitate, în special creșele, centrele cu program prelungit, grădinițele, 
centrele de zi, centrele comunitare de recreere și serviciile de ajutorare a familiilor și 
garantând accesul tuturor femeilor, copiilor și persoanelor în etate la acestea;

13. insistă asupra necesității unor măsuri urgente de luptă împotriva discriminărilor salariale, 
prin revizuirea directivei existente, prin elaborarea unor planuri sectoriale etapizate,
urmărind obiective precise, în vederea eliminării discriminărilor directe și indirecte, sau 
încurajând negocierile colective, formarea consilierilor (consilierelor) în materie de 
egalitate și elaborarea unor planuri vizând egalitatea în întreprinderi și alte locuri de 
muncă;

14. solicită intensificarea acțiunilor de sensibilizare și control la locul de muncă pentru 
garantarea unor condiții mai bune de muncă pentru femei, acordând atenție încărcării 
orare, respectării dreptului la maternitate și paternitate, reconcilierii activității 
profesionale cu viața de familie și viața personală și solicită prelungirea și plata integrală 
a concediului de maternitate și a concediului parental, instituirea concediului de 
paternitate remunerat și combaterea acțiunilor care repun în cauză aceste drepturi;

15. susține activ politicile și acțiunile care urmăresc eradicarea violenței împotriva femeilor 
în toate domeniile, promovând drepturile acestora, combătând stereotipurilor de gen și 
toate discriminările din sânul societății și al familiei, inclusiv din domeniul educației, 
formării, mediilor de informare în masă și din viața politică; insistă asupra politicilor 
educaționale și de promovare a egalității;

16. insistă asupra necesității de a acorda întreaga atenție pe care o reclamă situației femeilor 
care lucrează împreună cu soțul lor în sectorul agricol, în meșteșugărit, în comerț, în 
sectorul pescuitului și al micilor întreprinderi familiale, în care situația acestora este mai 
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vulnerabilă decât aceea a bărbaților, cu scopul de a adopta noi măsuri menite să protejeze 
maternitatea, să elimine discriminarea indirectă, să asigure protecția și securitatea socială, 
precum și celelalte drepturi ale femeilor, inclusiv ale celor care au un statut independent;

17. subliniază cât de important este ca tuturor femeilor să le fie garantat controlul drepturilor 
lor sexuale și reproductive, în special datorită accesului la contracepție și avort, la 
consultații gratuite privind avortul și la informații referitoare la drepturile lor și la 
serviciile disponibile; subliniază importanța acțiunilor destinate sensibilizării bărbaților în 
privința responsabilității lor sexuale și reproductive;

18. consideră că este recomandabil să se acorde o atenție deosebită dezvoltării, păcii și 
solidarității cu femeile din întreaga lume, în primul rând cu femeile care sunt victime ale 
nedreptăților, discriminării, foamei, mizeriei, traficului cu ființe umane și ale oricărui fel 
de violență;

19. insistă asupra respectării rezoluțiilor recente, din 10 februarie 2010, ale PE nr. 18/2010 
privind prevenirea traficului cu ființe umane și nr. 21/2010 privind egalitatea între femei 
și bărbați în sânul Uniunii Europene;

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

Introducere

Foaia de parcurs privind egalitatea pentru intervalul 2006-2010 ajunge la scadență anul acesta, 
iar Comisia Europeană a indicat că pregătește o nouă strategie privind egalitatea.

Întrucât traversăm o gravă criză economică și socială, care are consecințe grave pentru femei, 
este necesar să veghem să nu se producă regrese și să dăm un conținut luptei împotriva 
pauperității. 

Anul acesta comemorăm două evenimente: 15 ani de la Conferința de la Beijing și 100 de ani 
de când se sărbătorește Ziua Internațională a Femeii. Acestea sunt jaloane importante în ceea 
ce privește emanciparea femeii și constituie rezultatul micilor și marilor bătălii care s-au 
intensificat în cursul secolelor al XIX-lea și al XX-lea. 

Președinția suedeză a pregătit un document referitor la aplicarea, la nivelul Uniunii Europene, 
a documentului adoptat la cea de a 4-a Conferință Mondială a Femeilor, organizată la Beijing 
în 1995 – Declarația de la Beijing și platforma de acțiune pentru egalitate, dezvoltare și pace.

Alături de pregătirea prezentului raport, acesta este cadrul în care Comisia pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen a Parlamentului European a organizat, la 28 ianuarie 2010, la 
Bruxelles o audiere privind strategia pentru egalitate, la care au participat diferiți specialiști și 
organizații de femei din Uniunea Europeană, care au relevat necesitatea unor progrese mai 
însemnate în vederea concretizării egalității între femei și bărbați și a apărării și promovării 
drepturilor femeii ca drepturi fundamentale ale omului.

Scurt istoric al luptei pentru drepturile femeii - centenarul Zilei Internaționale a Femeii și 
cea de a 15-a aniversare a Conferinței de la Beijing 

Sărbătorirea unei zile internaționale a lucrătoarelor a fost aprobată în 1910, la Copenhaga, în 
cursul celei de a 2-a Conferințe Internaționale a Femeilor, la inițiativa Clarei Zetkin, o celebră 
conducătoare revoluționară germană. Era vorba de o zi consacrată manifestațiilor pentru 
emanciparea lucrătoarelor și pentru sufragiu universal, marcând apoteoza unei mișcări 
crescânde a femeilor, care revendicau obținerea unor condiții mai bune de lucru și de viață, 
ridicând lupta revendicativă la nivelul politic și transformând o dată simbolică în proiect de 
acțiune și de mobilizare a lucrătoarelor din întreaga lume în vederea emancipării lor 
economice, sociale și politice.

Dar, din anul proclamării Zilei Internaționale a Femeii (1910) și până la instituționalizarea 
acesteia de către ONU s-au scurs mulți ani.

În martie 1972, Hertta Kuusinen, deputată comunistă finlandeză și cea de a doua președintă a 
Federației Democratice Internaționale a Femeilor (FDIM) a propus Comisiei pentru statutul 
femeilor ca ONU să proclame un „An Internațional al Femeii”, cu scopul de a atrage atenția 
Națiunilor Unite și a lumii asupra situației femeilor și a specificităților acestora. Această 
propunere a fost susținută de alte organizații ale femeilor, iar Comisia pentru statutul femeilor 
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a recomandat Adunării generale a ONU să proclame 1975 drept An Internațional al Femeii, 
ceea ce s-a și întâmplat în decembrie 1972.

Aceste decizii, adoptate în legătură cu Anul Internațional al Femeii (1975) și deceniul ONU 
consacrat femeii (1975-1985), au ocazionat desfășurarea unor acțiuni în întreaga lume.

Între timp, în 1995, la Beijing a avut loc cea de a 4-a Conferință Mondială a Femeilor, care a 
aprobat documentul intitulat „Declarația de la Beijing și platforma de acțiune pentru egalitate, 
dezvoltare și pace”.

În acest an al centenarului proclamării Zilei Internaționale a Femeii, ONU a ales ca temă 
„Egalitatea de drepturi, egalitatea de șanse: progrese pentru toți”. Acum, a sosit momentul 
evaluării Beijing+15 „Egalitate de gen, dezvoltare și pace”, care a constituit tema deceniului 
ONU consacrat femeilor.

În cadrul Uniunii Europene, diferitele tratate au recunoscut egalitatea între femei și bărbați ca 
unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii și unul dintre drepturile fundamentale ale 
omului dar, în ciuda numeroaselor directive și rezoluții urmărind combaterea discriminării 
care au fost adoptate de-a lungul anilor, în realitatea politică și viața femeilor subzistă încă 
inegalități considerabile.

Foaia de parcurs pentru egalitate 2006-2010 și situația actuală

Cu toate că Foaia de parcurs pentru egalitate 2006-2010 a scos în evidență aspectele 
fundamentale ale egalității între bărbați și femei, ea nu a beneficiat de forța politică necesară 
pentru a se concretiza, iar progresele înregistrate efectiv au fost rare. La aceasta a au 
contribuit și contradicțiile existente în ceea ce privește politicile comunitare. Acestea se află la 
originea celor 85 de milioane de persoane aflate în stare de pauperitate existente în Uniunea 
Europeană, în majoritatea lor femei și copii, situație la care au condus șomajul, munca în 
condiții de precaritate, salariile mici, nivelul pensiilor, care este inferior venitului minim 
necesar pentru existență, și dificultățile care împiedică accesul la servicii publice de calitate.

Pe de altă parte, criza economică și socială actuală are consecințe deosebit de grave pentru 
femei, care accentuează inegalitățile și discriminările. La nivelul Uniunii Europene, 
disparitățile dintre salariul mediu al femeilor și salariul mediu al bărbaților se agravează , 
depășind în medie 17%, iar discriminările indirecte au tendința de a se intensifica, în timp ce 
șomajul este în creștere și afectează femeile și tinerele fete.

Chiar și locurile de muncă create în ultimii ani, în primul rând pentru tineri și femei, au fost, 
în cea mai mare parte, precare și prost plătite, nu au respectat drepturile fundamentale, în 
special în materie de maternitate, ceea ce contribuie, de asemenea, la natalitatea redusă. 
Anumite categorii specifice de femei cad victimă unor multiple și deosebit de grave 
discriminări, în special femeile în etate, femeile cu persoane în întreținere, imigrantele sau 
femeile aparținând minorităților și femeile cu dizabilități.

Violența se menține la un nivel ridicat, iar pauperitatea, șomajul și discriminările au contribuit 
la persistența sau intensificarea traficului cu femei și copii și a prostituției în diferite țări ale 
Uniunii Europene, acestea fiind probleme care reclamă un răspuns imediat.
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Măsuri pe plan instituțional

Cu toate că, în diverse state membre, există politici consacrate egalității, aflate în diferite 
stadii de dezvoltare, garantarea egalității în materie de acces la resurse, la drepturi și putere 
este de importanță fundamentală, ceea ce implică schimbări structurale și culturale, eliminarea 
stereotipurilor și promovarea egalității, astfel ca toate acestea să conducă la progres, și nu la 
regres.

Provocările existente și experiența acumulată arată că este nevoie de o mai bună coordonare, 
difuzare și promovare a drepturilor femeilor, implicând organizațiile acestora în combaterea 
discriminărilor și inegalităților.

În acest scop, este important ca noua Strategie pentru egalitatea între femei și bărbați în 
Uniunea Europeană să constituie un program de acțiune și un angajament politic bazat pe 
Platforma de acțiune de la Beijing, pe care Consiliul să-l adopte, cu avizul prealabil al 
Parlamentului European, pentru a-i conferi mai multă forță politică și pentru a relansa politica 
de egalitate, ținând cont că drepturile femeilor și ale tinerelor fete reprezintă o parte
inalienabilă, integrală și indivizibilă a drepturilor universale ale omului;

Se propune, de asemenea, organizarea unei reuniuni anuale tripartite a Consiliului, Comisiei și 
Parlamentului European, consacrată progreselor înregistrate de Strategia pentru egalitatea de 
gen în Uniunea Europeană. Dar, ținând cont de necesitatea implicării femeilor și a 
organizațiilor acestora în ansamblul acestui proces, se propune organizarea unei conferințe 
anuale consacrate egalității de gen cu participarea organizațiilor de femei și a organizațiilor 
sindicale din diferitele state membre, a deputaților în Parlamentul European, a membrilor 
Comisiei Europene, a Consiliului și a deputaților în parlamentele naționale, acordând în 
fiecare an o atenție deosebită unei teme definite în prealabil.

Este absolut necesar să insistăm asupra intrării complete în funcțiune a Institutului European 
pentru Egalitatea între Bărbați și Femei și a elaborării tuturor indicatorilor permițând 
urmărirea aspectelor egalității între bărbați și femei în toate domeniile. Direcțiile generale ale 
Comisiei Europene trebuie să instituie mecanisme de coordonare care să asigure urmărirea 
permanentă a politicilor în materie de egalitate a drepturilor și șanselor între bărbați și femei.

Este de subliniat importanța politicilor care comportă o abordare integrată a egalității de gen 
în diferite domenii, în special cel economic, financiar, comercial, social și bugetar. Comisia și 
statele membre sunt invitate să difuzeze exemple de bune practici și să denunțe cazurile de 
încălcare sistematică a drepturilor femeilor, în special drepturile lucrătoarelor, mai ales 
recurgerea la „primele de producție”, de „calitate”, „productivitate” sau „asiduitate”, care 
urmăresc întotdeauna să condiționeze drepturile de maternitate și paternitate și luarea în 
întreținere a unor copii sau a altor persoane, ca și drepturile sindicale și politice.

Nu trebuie uitat că se impune menținerea unei strategii duble, aplicând o abordare integrată a 
egalității de gen și desfășurând acțiuni specifice, inclusiv legislative, bugetare și de control și 
că, în cazul propunerilor politice care ocazionează o evaluare a impactului social, aceasta 
trebuie să includă o evaluare a egalității de gen.
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De asemenea, în Parlamentul European, inclusiv în diferitele comisii și delegații 
parlamentare, este recomandabil să se acorde o importanță deosebită aspectelor legate de 
egalitate, în cele mai diverse domenii.

Domenii tematice – obiective

Egalitatea de drepturi și de șanse între femei și bărbați trebuie să se concretizeze prin progres 
social pentru toți și nu prin regres. Este deci important să se continue analiza Platformei 
Beijing (Beijing+15), realizată de președinția suedeză, pentru ca, pe această bază, să se 
procedeze nu numai la elaborarea indicatorilor adecvați, ci și la stabilirea obiectivelor, ca și la 
adoptarea politicilor necesare în cele 12 domenii prevăzute.

În această situație de criză, se impune prioritizarea urgentă a luptei împotriva pauperității, prin 
revizuirea politicilor macroeconomice, monetare, sociale și în materie de muncă aflate la 
originea ei, în scopul garantării dreptății economice și sociale pentru femei, elaborând 
strategii care promovează o repartiție echitabilă a veniturilor, garantează venituri minime, 
salarii și pensii demne, creează mai multe locuri de muncă cu drepturi pentru femei, asigură 
tuturor femeilor și tinerelor fete accesul la servicii publice de calitate, îmbunătățește protecția 
socială și serviciile de proximitate, în special creșele, centrele cu program prelungit, 
grădinițele, centrele de zi, centrele comunitare de recreere și serviciile de ajutorare a 
familiilor, astfel încât să fie accesibile tuturor femeilor, copiilor și persoanelor în etate. În 
felul acesta, se vor putea crea locuri de muncă cu drepturi pentru femei, contribuind la 
integrarea socială.

Este important să insistăm asupra necesității unor măsuri urgente de luptă împotriva 
discriminărilor salariale și de valorizare a muncii, prin revizuirea directivei existente, prin 
elaborarea unor planuri sectoriale etapizate, urmărind obiective precise, în vederea eliminării 
discriminărilor directe și indirecte, sau încurajând negocierile colective, formarea consilierilor 
(consilierelor) în materie de egalitate și elaborarea unor planuri vizând egalitatea în 
întreprinderi și alte locuri de muncă.

Prezentarea unei comunicări, așa cum a făcut Comisia cu aceea intitulată „Combaterea 
diferenței de salarizare dintre femei și bărbați” în iulie 2007, nu este suficientă. Nu este 
suficient nici să ne mulțumim cu o analiză a cauzelor disparităților salariale. Se impune cu 
urgență prezentarea rezultatelor acestei analize, cu speranța că Comisia va trage concluziile de 
cuviință și va prezenta rapid măsuri în scopul reducerii disparităților salariale dintre bărbați și 
femei.

Se impune o intensificare a acțiunilor de sensibilizare și control la locul de muncă pentru 
garantarea unor condiții mai bune de muncă pentru femei, acordând atenție încărcării orare, 
respectării dreptului la maternitate și paternitate și funcției sociale a acestora, reconcilierii 
activității profesionale cu viața de familie și viața personală și solicită prelungirea și plata 
integrală a concediului de maternitate și a concediului parental, crearea concediului de 
paternitate remunerat și combaterea acțiunilor care repun în cauză aceste drepturi.

Este nevoie de politici și acțiuni care urmăresc eradicarea violenței împotriva femeilor în toate 
domeniile, promovând drepturile acestora, combătând stereotipurile de gen și toate 
discriminările din sânul societății și al familiei, inclusiv din domeniul educației, formării, 
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mediilor de informare în masă și din viața politică, insistând asupra politicilor educaționale și 
de promovare a egalității.

Trebuie să se acorde întreaga atenție de care este nevoie situației femeilor care lucrează 
împreună cu soțul lor în sectorul agricol, în meșteșugărit, în comerț, în sectorul pescuitului și 
al micilor întreprinderi familiale, în care situația acestora este mai vulnerabilă decât aceea a 
bărbaților, cu scopul de a adopta noi măsuri menite să protejeze maternitatea, să elimine 
discriminarea indirectă, să asigure protecția și securitatea socială, precum și celelalte drepturi 
ale femeilor, inclusiv ale celor care au un statut independent.

În ciuda progreselor realizate în domeniul sănătății sexuale și reproductive, continuă să existe 
numeroase dificultăți și este important ca femeile să dispună de controlul drepturilor lor 
sexuale și reproductive.

Trebuie insistat asupra respectării rezoluțiilor recente, din 10 februarie 2010, ale PE, nr. 
18/2010 privind prevenirea traficului cu ființe umane și, respectiv, nr. 21/2010 privind 
egalitatea între femei și bărbați în sânul Uniunii Europene.


