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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la contribuţia politicilor UE de promovare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei la 
combaterea delincvenţei juvenile 
(2010/2017(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere lucrările Comisiei pentru măsurarea performanţei economice şi a 
progresului social, creată în 2008 la iniţiativa guvernului francez,

– având în vedere raportul mondial privind dezvoltarea umană 1995, consacrat studiului 
„Revoluţia egalităţii de gen” al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),

– având în vedere raportul mondial privind tineretul al Naţiunilor Unite din 2003, în special 
capitolul 7 consacrat delincvenţei juvenile,

– având în vedere raportul mondial privind violenţa şi sănătatea al OMS din 2002,

– având în vedere comunicarea OECD din 2005, intitulată „Mai multe şanse” cum putem 
beneficia cu toţii de o politică socială activă”,

– având în vedere comunicarea OECD din 2001, intitulată „Calitatea vieţii naţiunilor: rolul 
capitalului uman şi social”,

– având în vedere lucrările pregătitoare ale raportului Preşedinţiei franceze a G-20 referitor 
la consecinţele sociale ale globalizării,

– având în vedere comunicarea Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei 
din 19 iunie 2009, intitulată „Copiii şi sistemul de justiţie juvenilă propuneri în vederea 
îmbunătăţirii”, Comm DH/IssuePaper(2009)1,

– având în vedere documentul 17593/09 CRIMORG 187 al Consiliului Uniunii Europene 
din 15 decembrie 2009,

– având în vedere lucrările Reţelei europene de prevenire a criminalităţii din cadrul 
Comisiei Europene (DG JUST),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Prevenirea criminalităţii în Uniunea 
Europeană” (COM(2004)0165),

– având în vedere cartea verde „Îmbunătăţirea sănătăţii mintale a populaţiei: către o 
strategie privind sănătatea mintală pentru Uniunea Europeană” (COM(2005)0484), care 
aminteşte în special presiunea costurilor publice pe care tulburările de conduită şi de 
comportament la copii o exercită asupra sistemelor penale şi judiciare,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Un plan european de redresare 
economică” (COM(2008)0800) şi rezoluţia aferentă din 11 martie 2009, 
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– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare” (COM(2009)433 final) şi evoluţiile instituţionale determinate 
de aceasta (www.beyond-gdp.eu),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European intitulat „Prevenirea 
delincvenţei juvenile: modalităţi de abordare a delincvenţei juvenile şi rolul sistemului de 
justiţie juvenilă în Uniunea Europeană”1,

– având în vedere rezoluţia sa referitoare la delincvenţa juvenilă, rolul femeilor, al familiei 
şi al societăţii2,

– având în vedere rezoluţia sa din 19 iunie 2007 privind cadrul legal pentru măsuri care 
permit tinerelor femei din Uniunea Europeană să îmbine viața de familie cu perioada 
studiilor3,

– 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),

Încadrarea subiectului rezoluţiei

A. întrucât fiecare generaţie este preocupată de adolescenţii săi şi se teme pentru ei sau 
uneori se teme de ei; întrucât este de ajuns să se observe modul în care o societate îşi 
tratează adolescenţii pentru a-i evalua valorile morale; întrucât „e nevoie de un sat întreg 
pentru a creşte un copil”, altfel spus, educarea tinerilor de către părinţii lor necesită uneori 
o supraveghere adecvată;

B. întrucât această preocupare nu este nouă şi nu trebuie pierdut din vedere faptul că, potrivit 
statelor membre, este vorba de o minoritate a tinerilor - majoritatea adolescenţilor reuşind 
să facă tranziţia de la copilărie la vârsta adultă fără multe dificultăţi majore; în prezent, pe 
de altă parte, ar trebui să fie puse în lumină comportamente delincvente tot mai diverse şi 
să se ţină cont şi de nivelul de inconştienţă şi cunoştinţele foarte limitate ale adulţilor în 
acest domeniu;

C. întrucât delincvenţa juvenilă nu mai acoperă doar actele de violenţă împotriva altora, 
furtul, banditismul, consumul de tutun, de alcool sau de droguri acceptate social precum 
canabisul, aderarea la secte sau, mai mult, actele de suicid, ci include, în prezent, şi 
reprezentarea sexuală şi pornografia timpurie promovate pe internet, jocurile periculoase 
precum „jocul cu moartea”, „Jackass”, „happy slapping”, fenomenele de viol în grup, 
produsele care se fumează, se beau sau se injectează, mortificarea corporală sau 
glorificarea anorexiei, excese pentru care adolescenţii pot fi autori, dar şi victime;

D. întrucât aceste excese sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât, adesea, sunt facilitate de noile 
tehnologii, datorită anonimatului pe care acestea îl oferă şi lipsei tragerii la răspundere 

                                               
1 JO C 110 din 9.5.2006, p. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 din 21 iunie 2007.
3 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 112.
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care decurge din acesta, precum şi de timpul liber de care dispun atâţia adolescenţi, 
adolescenţa devenind o perioadă din viaţă care începe mai devreme şi se termină uneori 
dincolo de vârsta oficială a trecerii la maturitate;

E. întrucât conduitele juvenile de încălcare a normelor sau actele de violenţă juvenilă comise 
împotriva altora reprezintă o sferă de interes largă, ale cărei componente trebuie studiate 
în profunzime în mod individual înainte de a face legătura dintre diferiţii factori, punând 
astfel în lumină complexitatea problemei şi a abordărilor de soluţionare a acesteia;

F. întrucât există nuanţe în perceperea problematicii în funcţie de statele membre, convingeri 
individuale sau colective, evoluţii la nivelul societăţii, categorii de infracţiuni, eşantioane 
şi metodologii de studiu;

G. întrucât, prin urmare, nivelul decizional comunitar nu poate să centralizeze activităţile 
politice în acest domeniu, dar Uniunea poate, în schimb, să susţină mai mult diferitele 
iniţiative naţionale prin punerea la dispoziţie a bugetelor destinate proiectelor elaborate de 
guverne, ONG-urilor sau reţelelor de schimburi de bune practici şi informaţii;

H. întrucât lupta împotriva delincvenţei juvenile nu poate servi ca pretext pentru limitarea 
libertăţilor individuale: „orice om este un om”, indiferent de condiţia sa socioeconomică, 
şi fiecare cetăţean ar trebui, prin urmare, să poată acţiona pentru binele propriu şi al altuia;

I. întrucât Uniunea Europeană şi statele membre se străduiesc încă să devină în plan mondial 
cea mai dinamică economie bazată pe cunoaştere, în timp priorităţile s-a schimbat în 
favoarea unei economii bazate pe bunul simţ;  

J. întrucât responsabilitatea parentală în formarea capacităţilor umane şi sociale ale 
generaţiilor viitoare ar trebui abordată mai întâi ca miză pentru coeziunea socială în 
termeni economici, cu scopul de a conştientiza mai bine legăturile dintre politicile de 
egalitate de şanse, exercitarea eficientă a autorităţii parentale şi lupta împotriva 
delincvenţei juvenile;

K. întrucât instituţiile internaţionale subliniază importanţa responsabilităţii parentale pentru 
dezvoltarea copilului şi a capacităţilor sale umane şi sociale, precum şi importanţa 
vigilenţei şi a implicării părinţilor în combaterea conduitelor juvenile de încălcare a 
normelor sau a actelor de violenţă împotriva altora; întrucât se constată , în schimb, că 
aceleaşi instituţii nu abordează cu aceeaşi deschidere problema condiţiilor materiale 
necesare exercitării eficiente a autorităţii parentale fără a discrimina în mod direct sau 
indirect femeile şi bărbaţii pe piaţa muncii şi fără a-i penaliza printr-o privare latentă 
imediată sau cu efect întârziat de beneficiile din cadrul sistemelor naţionale de securitate 
socială;

L. întrucât, deşi întreprinderile se aşteaptă în mod firesc ca ucenicii lor sau tinerii 
profesionişti să posede nu doar competenţe tehnice şi profesionale, ci şi „competenţe 
flexibile” în materie de capacităţi umane şi sociale, instituţiile politice nu abordează cu 
aceeaşi deschidere costurile monetare directe sau indirecte, inerente investiţiilor în 
formarea capacităţilor menţionate ale generaţiilor viitoare, în timp ce toate celelalte 
investiţii în interesul binelui comun sunt de regulă măsurate prin raportarea la PIB;
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M. considerând tendinţa de a supune bărbaţii şi femeile unor exigenţe din ce în ce mai mari 
ale unei flexisecurităţi gestionate inadecvat, pe care o impune piaţa muncii sub pretextul 
obţinerii unei performanţe mai bune, ceea ce ridică semne de întrebare asupra 
oportunităţii, la nivelul Uniunii Europene, a unei economii sociale competitive, adaptate 
nevoilor oamenilor în relaţiile lor sociale, privilegiind astfel conştiinţa, libertatea şi 
responsabilitatea, la nivel individual şi colective;

Responsabilitate parentală, formarea capitalului uman şi social al generaţiilor viitoare şi 
combaterea delincvenţei juvenile

N. întrucât, conform Declaraţiei universale a drepturilor omului, maternitatea şi copilăria au 
dreptul la ajutor şi asistenţă speciale, iar părinţii au, în mod prioritar, dreptul de a alege 
modul în care îşi vor educa propriii copii;

O. întrucât familia, deşi reprezintă în mod incontestabil primul mediu de socializare pentru 
copil, de percepţie asupra lumii, precum şi al comportamentelor sale, nu mai este astăzi 
singurul mediu implicat şi nici cel mai hotărâtor;

P. întrucât este inoportună considerarea ca fiind absolute cauzele care îndeamnă un minor la 
adoptarea unui comportament delincvent, în măsura în care traseul care îl conduce către 
tipuri de comportamente deviate din punct de vedere social şi, în final, delincvenţe se 
explică în fiecare caz prin circumstanţe individuale şi specifice, care corespund 
experienţelor proprii şi centrelor esenţiale în jurul cărora se dezvoltă fiecare copil şi 
fiecare adolescent, şi anume familia, şcoala, semenii, precum şi, într-un plan mai general, 
mediul socioeconomic în care trăieşte;

Q. întrucât comportamentul social şi afectiv al copilului se formează în principal în cursul 
primilor ani de viaţă, în special prin prisma relaţiei cu mama, tatăl sau persoana adultă 
tutore a copilului;

Condiţii materiale necesare pentru a garanta respectarea libertăţii individuale şi 
responsabilitatea parentală în formarea capitalului uman şi social al generaţiilor viitoare şi 
în combaterea delincvenţei juvenile

R. întrucât este necesară lansarea unei reflecţii asupra lucrului la domiciliu, în ceea ce 
priveşte noţiunea de discriminare legată de diferenţa de salarizare („gender pay gap”) care 
influenţează luarea concediilor de maternitate, de paternitate, parentale şi familiale, cu 
scopul de a verifica dacă aceste diferenţe sunt forme de discriminare bazate pe gen; 

S. întrucât este necesară definirea, la nivel european, a noţiunii de discriminare multiplă, în 
lumina indicatorilor PIB;

T. întrucât adolescenţilor trebuie să li se dea cuvântul, cu scopul de a le permite să îşi 
exprime propriile aşteptări de la societate, pentru a evita o politică de securitate oarbă şi 
nechibzuită, după cum demonstrează proiectul european „Ştii unde este copilul tău 
acum?” pus în practică de către guvernul slovac şi având ca temă sensibilizarea părinţilor 
ca instrument de prevenire;
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U. întrucât experienţele Mişcării mondiale a mamelor (MMM) care demonstrează utilitatea 
implicării mamelor casnice care locuiesc în cartiere defavorizate, în elaborarea, punerea în 
practică, executarea şi evaluarea politicilor publice din cadrul luptei împotriva 
delincvenţei juvenile;

V. întrucât această rezoluţie are ca obiectiv specific corelarea dintre diferitele politici 
naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse şi exercitarea eficace a 
responsabilităţii parentale, precum şi impactul acestora asupra libertăţii şi responsabilităţii 
individuale, a solidarităţii dintre generaţii, a formării capitalului uman şi social al 
generaţiilor viitoare şi a luptei împotriva delincvenţei juvenile,

Propuneri de iniţiative la toate nivelurile instituţionale

A face invizibilul vizibil

1. încurajează statele membre să indice în mod clar, în statisticile lor naţionale, costurile 
impuse societăţii, de delincvenţa juvenile în absenţa exercitării responsabilităţii parentale;

2. încurajează Eurostat să elaboreze indicatori care să confere vizibilitate aportului pe termen 
lung la coeziunea socială şi la bunăstarea statelor membre dincolo de PIB, în termeni 
economici invizibili, al activităţilor legate de lupta împotriva delincvenţei juvenile;

3. invită organismele naţionale şi internaţionale competente să publice cercetări 
macroeconomice cu privire la impactul responsabilităţii parentale eficace în formarea 
capacităţilor umane şi sociale ale generaţiilor viitoare în lumina luptei împotriva 
delincvenţei juvenile;

4. invită Comisia să publice un studiu de analiză a impactului referitor la consecinţele, în 
special bugetare, ale implementării abordării integratoare a dimensiunii de gen („gender 
mainstreaming”) care să permită evaluarea pertinenţei, eficacităţii, perenităţii şi utilităţii 
acestei abordări, din perspectiva raportului costuri-valoare adăugată, aşa cum se întâmplă, 
de regulă, de altfel, în cazul oricărei alte politici europene;

5. solicită Comisiei să includă în propunerile sale politice şi legislative o analiză a impactului 
din care să reiasă efectele unei propuneri legislative asupra echităţii dintre generaţii şi a 
eficacităţii responsabilităţii familiale, prin intermediul unei analize a costurilor şi a 
avantajelor pe termen lung;

6. susţine Preşedinţia franceză a G-20 în demersurile acesteia referitoare la consecinţele 
sociale ale globalizării şi felicită raportoarea Christine Boutin pentru acţiunile întreprinse 
în pregătirea raportului;

O viziune politică reînnoită

7. invită legiuitorii naţionali să deschidă cooperarea cu reprezentanţii societăţii civile pentru 
asociaţiile care reprezintă femei/mamele şi, în aceeaşi măsură, bărbaţi/taţi, cercetători, 
asociaţii familiale sau asociaţii de părinţi, educatori, asistenţi sociali, biserici şi comunităţi 
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religioase recunoscute în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, asociaţiile de 
caritate sau cu misiune umanitară, mass-media, precum şi poliţia;

8. solicită statelor membre să elaboreze programe de reeducare şi reintegrare socială a 
tinerilor delincvenţi şi să aplice o politică judiciară de „toleranţă zero” cu privire la adulţii, 
indiferent de statutul lor social, care incită adolescenţii la delincvenţă, în special prin 
facilitarea accesului acestora la droguri tari, canabis şi alte produse care se fumează, se 
beau sau se injectează;

9. solicită Comisiei să iniţieze, împreună cu statele membre şi partenerii sociali, o revizuire a 
politicilor de conciliere a vieţii familiale cu viaţa profesională, garantând faptul că nu 
întreprinderile, ci colectivitatea suportă costurilor monetare directe sau indirecte legate de 
eficacitatea responsabilităţii parentale, cu scopul de a elimina comportamentele 
discriminatorii din cadrul întreprinderilor şi de a susţine eficacitatea responsabilităţii 
parentale;

10. reaminteşte că abordarea bazată pe familie, care înglobează politici diferite (sociale, 
educaţionale, financiare, precum şi legislaţia penală) şi din perspectiva familiei, reprezintă 
un instrument de coordonare a eforturilor menite să prevină comportamentele 
infracţionale în rândul tinerilor;

11. invită Comisia şi statele membre să elaboreze politici inovatoare care recunosc importanţa 
rolului educativ al membrilor familiei, care decid să susţină dezvoltarea capitalului uman 
şi social al generaţiilor viitoare, concentrându-se, într-o primă fază, pe rolul de neînlocuit 
al persoanelor în vârstă care au ieşit de pe piaţa oficială a muncii, dar care încă mai pot 
contribui la dezvoltarea şi la educaţia informală a tinerelor generaţii prin transmiterea de 
valori, dar şi de cunoştinţe profesionale şi în acelaşi timp umane; solicită ca activităţile 
care au ca scop solidaritatea între generaţii să figureze printre factorii cheie ai prevenirii 
delincvenţei juvenile; 

12. invită statele membre să susţină şi să promoveze programele operaţionale lansate de 
Comisie în numele Alianţei europene pentru familie; solicită Comisiei să accelereze 
dezvoltarea unor instrumente de sistematizare a schimbului de bune practici, precum şi 
cercetarea în acest domeniu;

13. invită puterile publice să ia măsurile necesare pentru ca femeile şi bărbaţii să poată alege 
mai bine modalităţile în care vor să îşi concilieze viaţa familială cu cea profesională, 
pentru a pune mai bine în practică responsabilitatea lor parentală;

14. invită Comisia şi statele membre să nu îşi mai limiteze acţiunile politice în materie de 
egalitate de şanse şi de conciliere între ambiţiile profesionale şi planurile familiale doar la 
femei, ci să răspundă şi nevoilor şi posibilităţilor bărbaţilor/taţilor în acest domeniu;

Adecvarea pieţei muncii

15. are convingerea că noua dinamică a pieţei muncii ar putea facilita tranziţiile dintre 
diferitele etape ale vieţii profesionale;  invită Comisia şi statele membre să pună ciclul de 
viaţă la baza viitoarelor politici privind munca;
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16. subliniază că orice părinte care doreşte să îşi întrerupă sau să-şi reducă activitatea pentru a 
se ocupa de responsabilităţile sale parentale,a r trebui să aibă posibilitatea să beneficieze 
de un orar flexibil de muncă; invită, prin urmare, întreprinderile mici şi mijlocii să 
coopereze mai activ iar autorităţile publice să dea dovadă de mai multă flexibilitate 
financiară în ceea ce priveşte previziunile bugetare în materie de ajutoare de stat;

17. invită Comisia şi statele membre să adopte măsuri pozitive în folosul femeilor şi 
bărbaţilor, mai ales pentru a le facilita întoarcerea la locul de muncă după o perioadă 
dedicată responsabilităţilor parentale, favorizând politici de (re)integrare pe piaţa muncii 
pentru a le permite obţinerea independenţei financiare;

18. invită statele membre să promoveze o politică fiscală care să ţină cont de obligaţiile 
financiare legate de implementarea eficientă a responsabilităţii parentale, în special în 
ceea ce priveşte costurile de întreţinere a copiilor, printr-un regim fiscal sau un sistem de 
avantaje fiscale;

19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, precum şi 
documentul de studiu aferent Consiliului, Comisiei, Eurostatului, BIT-ului, parlamentelor 
naţionale şi instituţiilor statistice naţionale ale statelor membre;
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EXPUNERE DE MOTIVE

Criminologul german Christian Pfeiffer, expert invitat la o audiere publică a Comisiei pentru 
drepturile femeii consacrată studiului delincvenţei juvenile1, demonstrează că efectele 
implicării parentale în lupta împotriva delincvenţei juvenile pot fi imediate: „Părinţii 
contribuie în modul cel mai durabil la prevenirea criminalităţii dacă, în calitate de prime 
modele de identificare, răspund cu atenţie şi sensibilitate la nevoile de sprijin şi de ataşament 
ale copilului. (…) Chiar şi pentru tinerii mai mari, prezenţa unor adulţi atenţi este 
indispensabilă. Dacă adulţii nu sunt prezenţi în viaţa tinerilor, aceştia nu pot să înveţe valorile 
vârstei adulte precum încrederea în sine, disciplina personală, politeţea, respectul reciproc, 
răbdarea, generozitatea şi empatia.”

Eficacitatea responsabilităţii parentale în prevenirea delincvenţei juvenile decurge – printre 
alţi factori de importanţă variabilă – din posibilitatea materială oferită mamelor şi taţilor de a 
fi prezenţi în sânul celulei familiale, alături de copiii lor. Prezentul raport se înscrie în acest 
mod de gândire. El se bazează pe existenţa unei relaţii concomitente, percepută empiric şi 
demonstrată ştiinţific, între conduitele juvenile de încălcare a normelor şi de respingere a 
autorităţii, chiar acte de violenţă comise împotriva altora, şi condiţiile materiale necesare 
dezvoltării capacităţilor sociale (adică relaţiile sociale) şi a capacităţilor umane (cunoştinţele, 
calificările, competenţele şi caracteristicile individuale care promovează bunăstarea personală, 
socială şi economică) ale adolescenţilor. Conduitele juvenile cu factor de risc au, de fapt, 
scopul de a încălca regulile stabilite ale societăţii, acesta reprezentând un mod de a-i denunţa 
nedreptăţile, inegalităţile şi ipocrizia.

Familia mai reprezintă oare cea mai bună protecţie împotriva riscului de delincvenţă juvenilă? 
Ce spun instituţiile internaţionale pe tema legăturii dintre „factorul familie”, responsabilitatea 
parentală şi delincvenţa juvenilă? Toate instituţiile politice şi economice internaţionale 
subliniază astăzi importanţa tot mai mare a responsabilităţii parentale în dezvoltarea 
adolescentului şi, de aici, importanţa vigilenţei şi angajamentului parental în lupta împotriva 
conduitelor juvenile de încălcare a normelor sau a violenţelor comise împotriva altora.

În schimb, factorul de decizie politică se interesează mult mai rar cu privire la condiţiile 
materiale care trebuie îndeplinite pentru ca bărbaţii şi femeile să poată cu adevărat atinge 
acest ideal de autoritate parentală eficace fără ca aceasta să provoace discriminări vizibile sau 
invizibile pe piaţa muncii împotriva femeilor şi bărbaţilor sau o privare latentă imediată sau 
cu efect întârziat de beneficiile din cadrul sistemelor naţionale de securitate socială.

Iată de ce nu este lipsit de sens să adresăm întrebările următoare: politicile de egalitate de 
şanse contribuie într-adevăr la lupta împotriva delincvenţei juvenile prin responsabilitatea 
parentală? „Flexisecuritatea” care caracterizează în prezent piaţa muncii oferă într-adevăr mai 
multă securitate individuală salariaţilor, mai ales în profesiile puţin calificate, şi o mai bună 
conciliere între viaţa lor familială şi proiectele profesionale? Ce condiţii politice şi materiale 
ar trebui îndeplinite pentru a evita discriminarea pe piaţa muncii sau precarizarea femeilor şi 
bărbaţilor care decid de bunăvoie să se implice în dezvoltarea capacităţilor umane şi sociale 

                                               
1 Organizată de Comisia pentru drepturile femeii a Parlamentului European la 20 martie 2007 şi prezidată de 
Anna Záborská.
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ale generaţiilor viitoare? Politicile de conciliere între viaţa familială şi viaţa profesională 
vizează un echilibru veritabil între cele două alternative ale aceleiaşi opţiuni?

Pe viitor, într-o primă etapă Eurostat ar trebui să elaboreze indicatori capabili să măsoare 
bogăţia umană a naţiunilor, dincolo de PIB şi să publice cifrele şi statisticile pentru a 
demonstra justeţea acestei abordări. În realitate, fără sprijinul cifrelor, orice dezbatere politică 
rămâne o ipoteză, chiar dacă există un consens privind necesitatea uman resimţită pentru o 
acţiune politică. Se încearcă astăzi supunerea oricărei activităţi umane unui sistem de 
indicatori pentru măsurarea performanţei acesteia şi pentru evaluarea aportului său la binele 
comun în materie de PIB. Cu toate acestea, activitatea umană întreprinsă de femei şi bărbaţi 
cu scopul de a stopa delincvenţa juvenilă prin dezvoltarea capacităţilor umane şi sociale ale 
generaţiilor viitoare nu este măsurată, nici evaluată. Nicio statistică a sistemelor de 
contabilitate socială nu înregistrează această creare de valori totuşi tangibilă: statisticienii din 
domeniul muncii o ignoră. Fără a fi înregistrată într-o statistică, implicarea în vigilenţă şi 
angajamentul parental în lupta împotriva conduitelor juvenile de încălcare a normelor sau de 
violenţă împotriva altora nu este niciodată recunoscută, chiar dacă toţi observatorii sunt de 
acord să le confirme existenţa reală în viaţa cotidiană. 

Într-o a doua etapă, Comisia ar trebui să realizeze o analiză a impactului cu privire la 
consecinţele, în special bugetare, induse de sistemul de integrare a dimensiunii bărbaţi-femei, 
cu scopul de a-i evalua pertinenţa, eficacitatea, perenitatea şi utilitatea din punctul de vedere 
al raportului costuri-valoare adăugată, aşa cum se întâmplă, de altfel, în cazul tuturor 
politicilor europene, conform solicitării Parlamentului (§ 43, P7_TA(2010)0232). Această 
analiză a impactului ar trebui comparată cu statisticile Eurobarometru pentru a identifica 
adevărata nevoie şi, aşadar, caracterul just al implicării bugetului public, în aceste politici. 
Acest studiu calitativ ar trebui să demonstreze, de asemenea, dacă integrarea dimensiunii 
bărbaţi-femei duce într-adevăr la o alegere echilibrată şi cu ce preţ. 

În concluzie, s-ar putea spune că recunoaşterea în termeni economici numerici a implicării 
femeilor şi bărbaţilor în măsuri vizând oprirea delincvenţei juvenile, prin dezvoltarea 
capacităţilor umane şi sociale ale generaţiilor viitoare, reprezintă este o investiţie veritabilă în 
serviciul binelui comun, înregistrarea în statisticile naţionale privind PIB-ul fiind  
indispensabilă pentru a conştientiza valoarea adăugată a acestei activităţi. . Cu toate acestea, 
în absenţa dovezii valorii adăugate în termeni economici cuantificaţi, această implicare nu 
este recunoscută, iar politicile egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nu ţin cont de ea. 
Această nedreptate structurală trebuie combătută.


