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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul femeilor într-o societate în curs de îmbătrânire
(2009/2205(INI))

Parlamentul European,

– având în vederea Comunicarea Comisiei, intitulată „Gestionarea impactului îmbătrânirii 
populației în UE” (Raport privind îmbătrânirea populației, 2009) (COM(2009)0180),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, din 11 mai 2007, referitor la 
„Viitorul demografic al Europei: fapte și cifre” (SEC(2007)0638),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 mai 2007, intitulată „Promovarea 
solidarității dintre generații” (COM(2007)0244),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 2006 intitulată „Viitorul 
demografic al Europei - transformarea unei provocări într-o oportunitate” 
(COM(2006)0571),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 martie 2006 intitulată „Foaie de parcurs 
pentru egalitatea între femei și bărbați 2006-2010” (COM(2006)0092),

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
23 și 25 ale acesteia,

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care subliniază o 
serie de valori comune statelor membre, cum ar fi pluralismul, nediscriminarea, toleranța, 
justiția, solidaritatea și egalitatea între bărbați și femei,

– având în vedere articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care se 
referă la combaterea discriminării bazate pe sex,

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea între sexe adoptat de Consiliul 
European în martie 20061, 

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

– având în vedere Rezoluția sa din 21 februarie 2008 privind viitorul demografic al 
Europei2,

– 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 Buletinul UE 3-2006, punctul I.13.
2 JO C 292E, 6.8.2009 p. 75



PE442.890v01-00 4/9 PR\818527RO.doc

RO

A. întrucât îmbătrânirea unei societăți este văzută prea adesea în termeni negativi, relativi la 
structura de vârstă a forței de muncă și la sustenabilitatea protecției sociale și a sănătății 
publice, în timp ce de fapt, persoanele în vârstă reprezintă o resursă și oferă ajutor 
esențial la nivelul comunității și al familiei;

B. întrucât, Foaia de parcurs pentru egalitate 2006-2010 a scos în evidență aspectele 
fundamentale ale egalității de gen și întrucât progresele înregistrate au fost modeste;

C. întrucât actuala criză economică și financiară are consecințe deosebit de grave pentru 
femei, mai ales pentru femeile în vârstă și serviciile oferite acestora, ceea ce contribuie la 
exacerbarea inegalităților și a discriminării;

D. întrucât se estimează îmbătrânirea populației din UE-27, proporția persoanelor de și peste 
65 de ani crescând de la 17,1% în 2008 la 30% în 2060, iar cea persoanelor de și peste 80 
de ani mărindu-se de la 4,4% la 12,1% pentru aceeași perioadă;

E. întrucât genul reprezintă un factor semnificativ în procesul de îmbătrânire, speranța de 
viață pentru femei fiind cu șase ani mai mare decât cea pentru bărbați, statisticile din UE-
27 arătând că bărbații trăiesc până la 76 de ani, iar femeile până la 82; întrucât cifrele 
Eurostat arată că speranța de viață sănătoasă este de 61,6 ani la bărbați și de 62,3 ani la 
femei,

1. salută comunicarea Comisiei referitoare la problemele ridicate de impactul îmbătrânirii
populației și regretă, totuși, faptul că definițiile, statisticile și situațiile luate în discuție nu 
țin seama suficient de conștientizarea inegalităților de gen la vârstele înaintate, care, în 
cea mai mare parte, sunt rezultatul dezavantajelor de gen acumulate pe parcursul vieții; 

2. susține abordarea Comisiei care folosește strategia hotărâtă la Consiliul European de la 
Stockholm din 20011 drept ghid pe termen lung pentru abordarea provocărilor și 
posibilităților pe care le creează îmbătrânirea la nivelul societăților;  susține, de 
asemenea, propunerea Comisiei de a aborda procesul de îmbătrânire în mod cuprinzător 
și multidisciplinar, precum și de a crea oportunități, mai ales pe piețele pentru produse și 
servicii destinate persoanelor în vârstă;

3. invită instituțiile să contribuie la crearea unei atitudini mai pozitive față de îmbătrânire și, 
de asemenea, la sensibilizarea cetățenilor din UE la chestiunile legate de îmbătrânire și la 
efectele reale ale acestui proces; salută călduros inițiativa Comisiei de a declara anul 2012 
Anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații;

4. consideră că adoptarea unei abordări care ține seama de toate etapele vieții și care face 
conexiuni între îmbătrânire și gen, reprezintă o orientare de viitor pentru politicile 
dedicate procesului de îmbătrânire;

Combaterea discriminării pe motive de vârstă

5. solicită adoptarea unei directive privind antidiscriminarea cât mai curând posibil;

                                               
1 Concluziile Președinției Consiliului European de la Stockholm din 23-24 martie 2001
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6. recunoaște că discriminarea pe motive de vârstă trebuie combătută și prin mijloace 
juridice mai eficace, mai ales în cazurile de discriminare în câmpul muncii, unde există 
legislație specifică și unde sprijinul acordat persoanei și anchetarea circumstanțelor sunt 
esențiale;

7. solicită o abordare a îmbătrânirii mai centrată pe drepturi, astfel încât persoanele în vârstă 
să acționeze ca agenți îndreptățiți, activi și nu ca persoane pasive;  

8. solicită realizarea mai multor cercetări în domeniu și dezvoltarea de mecanisme de 
monitorizare, deoarece discriminarea pe motive de vârstă este foarte rar recunoscută și 
abordată; recunoaște că este nevoie de un grad mai mare de conștientizare la nivelul 
statelor membre și salută orice sugestie ar veni din partea Institutului European pentru 
egalitatea de gen în legătură cu progresele posibile în această privință;

9. atrage atenția asupra necesității de recunoaștere a discriminării duble pe care o suferă 
femeile în vârstă în societățile în care sunt supuse discriminării atât pe motive de vârstă 
cât și pe motive de gen;

10. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la măsura în care femeile migrante în vârstă 
sunt afectate de discriminarea multiplă, pe motive de vârstă, gen și origine etnică, și 
solicită adoptarea de măsuri de discriminare pozitivă;

Reconcilierea activităților profesionale cu cele de îngrijire

11. este de opinie că, pentru a putea permite femeilor să fie active un număr mai mare de ore 
săptămânal, pe perioada vieții lor profesionale active, statele membre trebuie să sprijine 
aranjamente flexibile ale orarului de lucru, inclusiv fracțiunea de normă, munca partajată 
(„job sharing”) etc.; subliniază faptul că, pentru a îndeplini obiectivele în materie de 
angajare a forței de muncă din cadrul strategiei UE 2020,  trebuie abordată problema 
șomajului în rândul femeilor în vârstă;

12. invită statele membre să introducă noi tipuri de concedii prin care să se poată lua 
concediu plătit pentru îngrijire, alta decât îngrijirea copiilor, deoarece îngrijirea informală 
făcută acasă restricționează posibilitățile îngrijitorului de a lucra în afara domiciliului;

13. solicită statelor membre să elaboreze mecanisme care să garanteze că acumularea 
drepturilor de pensie este suficientă, chiar și în perioadele în care nivelul de venit al 
îngrijitorului este temporar mai mic din cauza obligațiilor de îngrijire - situație care este 
specifică îndeosebi femeilor;

Servicii de sănătate și servicii sociale

14. solicită o adoptarea unei abordări bazate pe drepturi care să le permită persoanelor în 
vârstă să joace un rol activ atunci când se iau decizii cu privire la alegerea și proiectarea 
serviciilor de îngrijire și serviciilor sociale care li se vor furniza;
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15. subliniază că serviciile publice și private trebuie să fie cât mai accesibile  pentru 
persoanele în vârstă și că structura serviciilor publice și private trebuie să susțină o 
perioadă cât mai lungă pentru îngrijirea la domiciliu;

16. consideră că este nevoie de o politică mai cuprinzătoare în sprijinul persoanelor care 
acordă informal îngrijire, care să includă și statutul și drepturile lor de securitate socială, 
furnizarea de servicii sociale și de servicii de sprijin etc.;

17. subliniază că pentru îmbunătățirea calității vieții la bătrânețe se va asigura calitatea 
serviciilor de îngrijire, la fel ca și pentru evita abuzurile de natură fizică, psihologică și 
economică de care suferă adesea cei în vârstă;  este de opinie că statele membre ar trebui 
să asigure pregătirea specifică a celor care sunt angajați în serviciile de îngrijire a 
persoanelor în vârstă, atât în cele publice, cât și în cele private; 

18. propune accelerarea lansării Planului european de acțiune privind boala Alzheimer; în 
plus, este de opinie că sunt necesare programe naționale pentru planificarea măsurilor 
care ar putea fi adoptate în vederea îmbunătățirii vieții femeilor în vârstă;

19. solicită utilizarea unei perspective de gen în domeniul medical pentru a se putea  pune 
diagnostice precise și pentru a oferi îngrijirea necesară; solicită ca instrumentele de 
diagnosticare să nu fie restricționate în funcție de vârsta pacientului, astfel încât 
controalele pentru depistarea cancerului la sân sau a celui colo-rectal, precum și 
controalele cardiovasculare să fie disponibile și pentru femeile în vârstă;

20. solicită folosirea perspectivelor referitoare la gen și vârstă în cadrul recomandărilor 
privind nutriția;

21. subliniază importanța tehnologiei și a progreselor tehnice în adaptarea societății la 
nevoile unei populații în curs de îmbătrânire; solicită folosirea pe scară mult mai largă a 
inovațiilor făcute în strânsă cooperare cu persoanele învârstă, inovații cum ar fi: telefoane 
mobile sau conexiuni la internet simplificate, senzori inteligenți aplicați pe anumite 
produse pentru a reduce numărul de accidente, dresarea câinilor pentru a oferi ajutor 
persoanelor care suferă de afecțiuni ale memoriei etc.;

Etapele următoare

22. solicită Comisiei ca, până la sfârșitul lui 2011, să propună un plan de acțiune care să 
conțină:
 o evaluare a necesităților de a aloca mai multe resurse pentru cercetarea științifică a 
îmbătrânirii, 
 măsuri care să asigure calitatea serviciilor de îngrijire,
 schimbări în vederea unei mai mari coerențe în domeniul securității sociale, inclusiv a 

schemelor de pensii, de concedii de îngrijire și a aranjamentelor de muncă cu fracțiune 
de normă,

 raportări anuale ale încălcărilor drepturilor persoanelor în vârstă și ale măsurilor care 
urmează a fi luate la nivel comunitar și național în scopul eliminării discriminărilor 
directe sau ascunse,
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 măsuri de natură nelegislativă de combatere a discriminării pe motive de vârstă, cum 
ar fi campaniile de sensibilizare;

23. cere Comisiei să actualizeze și să consolideze mecanismele de monitorizare ale 
implementării chestiunilor relative la drepturile fundamentale, până la sfârșitul lui 2012; 
solicită, totodată, o popularizare mai largă a acestor mecanisme, adesea folosite sub 
potențialul lor, deoarece femeile în vârstă nu își cunosc drepturile;

24. afirmă că fiecare cetățean european trebuie să aibă dreptul la servicii sociale și de 
îngrijire a sănătății adecvate, la un preț rezonabil; invită Comisia să propună o directivă 
privind serviciile de bază, care să ia în considerație condițiile naționale; subliniază că 
femeile în vârstă sunt în mod deosebit vulnerabile și invită Comisia să aibă în vedere un 
sistem în care toți cetățenii europeni au dreptul la un venit de bază care să fie în funcție 
de standardul de viața al statului membru respectiv;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Populația Uniunii Europene îmbătrânește. În retorica politică, această evoluție este numită o 
„problemă” sau o „povară”. Populația în curs de îmbătrânire este considerată o viitoare povară 
pentru economiile naționale, iar potențialul celor mai în vârstă este adesea ignorat, aceștia 
fiind văzuți mai degrabă ca obiecte pasive, decât ca persoane active.

Conform statisticilor, femeile trăiesc mai mult ca bărbații. În 2007, speranța de viață a 
femeilor era cu șase ani mai mare decât cea a bărbaților. Fie că e cauzată de rațiuni biologice, 
fie că se bazează pe diferențe de comportament această situație are ca rezultat faptul că 
femeile suportă mai des atitudinile negative față de îmbătrânire.  Diferența dintre speranța de 
viață a bărbaților și a femeilor pare să se micșoreze, totuși, fapt care poate fi explicat parțial 
prin asemănările din ce în ce mai mari între stilurile de viață ale bărbaților și femeilor.

Legislația UE interzice discriminarea pe motive de vârstă atunci când e vorba de viața 
profesională. Cu toate acestea, legislația existentă nu conduce în mod direct la situația în care 
nu mai există deloc discriminare la locul de muncă. În general, femeile au de înfruntat 
dificultăți în evoluția lor profesională, ceea ce conduce la un dezechilibru puternic, bărbații 
fiind suprareperezentați în funcțiile de conducere din eșalonul superior, mai ales între femeile 
învârstă și bărbați.

Odată cu intrarea în vigoare la Cartei drepturilor fundamentale a UE, în decembrie 2009, și a 
Tratatului de la Lisabona la începutul lui 2010, interzicerea discriminării pe toate motivele a 
devenit parte a competenței legislative la Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 21 al 
Cartei, „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile 
politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un 
handicap, vârsta sau orientarea sexuală”, iar articolul 25 prevede că „Uniunea recunoaște și 
respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a 
participa la viața socială și culturală”.

Aceste drepturi fundamentale ale  legislației UE trebuie aplicate în mod concret. Astfel, pe 
lângă protecția de la locul de muncă, femeilor în vârstă trebuie să li se asigure o protecție în 
toate domeniile vieții, deoarece discriminarea pe motive de vârstă și sex contravine drepturilor 
fundamentale. Pentru a combate discriminarea dublă la care sunt supuse adesea femeile în 
vârstă, trebuie recunoscute și conștientizate următoarele aspecte;

În primul rând, femeile în vârstă riscă într-o măsură mai mare să trăiască în sărăcie. Anul 
acesta fiind declarat oficial Anul european al luptei împotriva sărăciei și a excluderii sociale, 
trebuie acordată o mai mare atenție situației femeilor în vârstă sărace. Sărăcia femeilor în 
vârstă se datorează mai multor factori, printre care și acumularea de  drepturi de pensie, care 
sunt mai mici în cazul femeilor. Diferențele existente la nivelul statelor membre între 
sistemele de pensii face ca femeilor în vârstă din unele state membre să fie într-o situație 
deosebit de vulnerabilă. Astfel, ar trebui să li se acorde cetățenilor europeni dreptul la un venit 
de bază, corelat cu standardul de viață din fiecare stat membru.
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Nivelul scăzut al pensiilor se datorează de obicei nivelurilor mai scăzute ale salariilor pe care 
în general, le primesc femeile, precum și sectoarelor economice care angajează în majoritate 
femei. În plus, femeile sunt mai des în situația de a suporta reduceri temporare ale veniturilor 
datorită îngrijirilor (concediu de maternitate, îngrijirea copiilor, îngrijirea părinților în vârstă).  

Sărăcia femeilor în vârstă de datorează, de asemenea, îndatoririlor de îngrijire. Generația 
femeilor de peste 50 de ani este descrisă ca fiind o „generație sandwich”. Îndatoririle de 
îngrijire informale și neplătite complică munca depusă în afara gospodăriei. În consecință, 
existența unor posibilități mai mari de a lucra cu fracțiune de normă ar contribui la creșterea 
venitului femeilor în vârstă. Venitul dobândit din munca cu fracțiune de normă depusă după 
pensionare nu ar trebui să afecteze negativ nivelul pensiei

În al doilea rând, femeile în vârstă sunt în mai mare măsură dependente de serviciile publice și 
private, precum și de sistemul de îngrijiri medicale, aceasta însemnând că femeile în vârstă 
sunt afectate mai mult de lipsa sau calitatea scăzută a acestor servicii. Dezvoltarea unor 
servicii care să faciliteze îngrijirea pe termen lung la domiciliu ar avea efecte asupra femeilor 
care îngrijesc, dar și asupra persoanelor îngrijite.  Calitatea îngrijirii poate fi asigurată prin 
intermediul unor resurse și a unei educații adecvate în cadrul sectorului de îngrijiri medicale.

În plus, accesul la serviciile publice și private afectează femeile în vârstă. Multe servicii de 
bază, cum ar fi cele bancare, sunt mai ușor accesibile și mai ieftine pe internet, iar persoanele 
în vârstă au adesea un acces deficitar la acesta, fie din lipsa echipamentelor, fie din lipsa 
abilităților. Acesta poate fi considerat drept un element discriminatoriu în societate. 
Persoanele în vârstă constituie de fapt un grup de consumatori și există o creștere imensă a 
serviciilor pentru cei în vârstă.

În al treilea rând,  femeile suferă adesea de afecțiuni datorate vârstei, cum ar fi bolile care 
afectează memoria și cancerele. Prevalența demenței și a bolii Alzheimer este mai ridicată în 
rândul femeilor în vârstă, decât în cel al bărbaților în vârstă.   Bolile cardiovasculare și 
infarctul miocardic reprezintă una din principalele cauze ale mortalității în rândul femeilor, 
afecțiuni care rămân adesea nediagnosticate deoarece simptomele sunt adesea diferite de cele 
ale bărbaților. 

Acestea fiind zise, deși femeile trăiesc mai mult, diferența dintre speranța de viață sănătoasă a 
femeilor și a cea a bărbaților este mai mică decât  speranța totală de viață. Deși în 2007 se 
aștepta ca femeile să trăiască cu șase ani mai mult ca bărbații, diferența dintre speranța de 
viață sănătoasă a femeilor și a cea a bărbaților era mai mică de un an. În plus față de 
tratamentul medical adecvat, nutriția reprezintă unul din factorii cheie care contribuie la o 
viață mai sănătoasă. Recomandările generale referitoare la nutriție nu corespund necesităților 
specifice ale persoanelor în vârstă.


