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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2010
(2010/2138(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 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

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

– având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei privind egalitatea între femei și bărbați în 
Uniunea Europeană 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 și 2008 [respectiv 
COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 și COM(2008)0010],

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

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

– având în vedere 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 Comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010 intitulată „ Strategie 
pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

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

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, adoptat 
de către Consiliul European la 23 și 24 martie 2006,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2007 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2006-2010)2,

                                               
1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 JO C 271E, 13.12.2007, p. 56.
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– având în vedere avizul Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați privind diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, adoptat la 22 martie 
2007,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 referitoare la egalitatea între femei și 
bărbați – 20081,

– având în vedere rezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 conținând 
recomandări către Comisie privind aplicarea principiului egalității de remunerare între 
bărbați și femei2,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/0000),

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este unul dintre principiile fundamentale ale 
Uniunii Europene, recunoscut în Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și întrucât numeroase inegalități persistă 
încă între femei și bărbați;

B. întrucât Uniunea Europeană nu a fost cruțată de criza economică și financiară, care s-a 
dovedit a fi devastatoare pentru rata de ocupare a locurilor de muncă atât în rândul 
femeilor, cât și al bărbaților și care, pe termen lung, riscă să afecteze și mai mult femeile;

C. întrucât sunt necesare date statistice defalcate pe sexe pentru a compara impactul crizei 
asupra femeilor și bărbaților; întrucât Institutul european pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați dispune de capacități importante în acest sens;

D. întrucât rata șomajului în rândul femeilor este adesea subestimată din cauza 
necontabilizării ratei de inactivitate a femeilor (2/3 din  63 de milioane de inactivi cu 
vârsta între 25 și 64 de ani) și a ratei ridicate a șomajului cu fracțiune de normă;

E. întrucât femeile sunt dezavantajate pe piața muncii din cauza contractelor cu fracțiune de 
normă și a contractelor cu durată determinată involuntare, precum și din cauza unor 
niveluri de remunerare inferioare bărbaților; întrucât aceste dezavantaje prezintă un risc de 
sărăcie mai ridicat pentru femei decât pentru bărbați;

F. întrucât disparitățile salariale persistă și, în ciuda eforturilor și a progreselor înregistrate, 
acestea reprezintă încă în prezent, în medie, un procent de 18% în Uniunea Europeană, 
depășind chiar 25% în unele țări;

G. întrucât maternitatea nu ar trebui să reprezinte o piedică în calea carierei femeilor, însă 
statisticile demonstrează clar că femeile care au copii consacră mai puține ore de lucru 
decât cele care nu au, contrar taților, care lucrează mai mult decât bărbații fără copii;

                                               
1 JO C 295E, 4.12.2009, p.35.
2 JO C 16E, 22.1.2010, p.21.
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H. întrucât în cadrul Consiliului European de la Barcelona din martie 2002, statelor membre 
li s-a cerut să creeze până în 2010 structuri de îngrijire pentru cel puțin 90 % dintre copiii 
cu vârsta între trei ani și vârsta de școlarizare obligatorie și pentru cel puțin 33 % dintre 
copiii cu vârsta sub trei ani, însă numărul acestor structuri rămâne insuficient în mai multe 
țări;

I. întrucât rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este legată de 
responsabilitățile lor familiale; întrucât peste 20 de milioane de europeni (dintre care două 
treimi sunt femei) își asumă îngrijirea persoanelor dependente adulte, ceea ce le împiedică 
să exercite o activitate profesională cu normă întreagă; întrucât acest fenomen riscă să se 
agraveze odată cu îmbătrânirea populației;

J. întrucât este necesară combaterea stereotipurilor care orientează adesea copiii către filiere 
recunoscute în mod tradițional ca feminine sau masculine și întrucât este important să se 
asigure diversificarea opțiunilor profesionale;

K. întrucât mult prea puține fete se îndreaptă către filiere științifice, ceea ce are ca efect o 
puternică segregare sectorială;

L. întrucât femeile sunt adesea mai instruite decât bărbații (58,9% din diplomele obținute), 
însă sunt mai puțin reprezentate în posturile de conducere din întreprinderi, din 
administrația publică și din organele politice;

M. întrucât Rețeaua europeană a femeilor care ocupă posturi de conducere în economie și 
politică, creată în 2008, poate contribui la îmbunătățirea echilibrului femei-bărbați în 
posturi de conducere;

N. întrucât reușita echilibrului femei-bărbați în societățile noastre trece printr-o mai bună 
reprezentativitate politică a femeilor atât la nivel european, cât și național, regional și 
local; întrucât, în anumite state membre, procentajul femeilor din parlamentele naționale 
nu depășește 15%;

O. întrucât femeile sunt mai amenințate de sărăcie decât bărbații din cauza unor parcursuri 
profesionale discontinue, a unor niveluri de remunerare și de pensie mai scăzute; întrucât, 
în contextul Anului european al luptei împotriva sărăciei, nu ne-am aplecat suficient de 
mult asupra cauzelor profunde ale sărăciei;

P. întrucât anul 2011 va fi consacrat voluntariatului și subliniind rolul pozitiv pe care l-ar 
putea avea promovarea principiului egalității între femei și bărbați în programele de 
voluntariat;

Q. întrucât femeile aparținând minorităților, și în special femeile de etnie romă, sunt în mod 
regulat victimele discriminărilor, iar riscul excluziunii este deosebit de ridicat pentru 
acestea;

R. întrucât violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor lor fundamentale 
și reprezintă un obstacol în calea egalității; întrucât 20 până la 25% dintre femeile din 
Europa sunt supuse violențelor fizice de-a lungul vieții; întrucât violențele psihologice 
sunt la fel de devastatoare ca și violențele fizice,
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1. reamintește că sectoarele afectate de criză au fost mai întâi cele majoritar masculine, cum 
ar fi sectorul construcției și industriei, însă criza s-a extins și la alte sectoare, în care 
mixitatea este mai importantă, crescând astfel rata șomajului în rândul femeilor;

2. solicită ca impactul crizei asupra femeilor să fie cuantificat și măsurat prin elaborarea unor 
statistici precise, ale căror indicatori, defalcați pe sexe, să fie actualizați și reevaluați în 
mod regulat; adaugă faptul că aceste statistici ar trebui să permită o mai bună identificare 
a problemelor conjuncturale, dar și structurale, pentru a facilita ieșirea din criză și pentru a 
promova difuzarea de bune practici;

3. reamintește că inegalitățile între femei și bărbați persistă, în ciuda participării crescute a 
femeilor la piața muncii; subliniază că criza economică și financiară trebuie considerată ca 
o ocazie de a face noi propuneri inovatoare în ceea ce privește rata de ocupare a forței de 
muncă, nivelurile de remunerație, perioadelor de lucru și de ocupare a posturilor de 
conducere; 

4. reamintește că emergența unor noi sectoare, cu mare potențial pentru crearea de locuri de 
muncă, cum ar fi ecologia, mediul sau noile tehnologii, trebuie avute în vedere în 
elaborarea politicilor din domeniul ocupării forței de muncă; subliniază în acest sens că 
femeile au un rol important de jucat în aceste sectoare; invită statele membre să încurajeze 
tinerele fete să se îndrepte către acest tip de filiere; încurajează Comisia Europeană să 
garanteze o comunicare continuă cu privire la aceste noi perspective;

5. reamintește că întreprinderile din economia socială (fundații, asociații mutuale, 
cooperative) pot juca un rol central în relansarea economică și că salariații lor sunt în 
majoritate femei; invită statele membre să aibă în vedere în mod serios acest tip de 
activitate în elaborarea politicilor de relansare;

6. insistă asupra faptului că lupta împotriva disparității salariale reprezintă o prioritate; 
regretă în acest sens că Comisia Europeană nu a relansat suficient dezbaterea la nivel 
european, în special printr-o revizuire a legislației existente privind aplicarea principiului 
egalității de remunerare între femei și bărbați, așa cum a solicitat Parlamentul European în 
rezoluția sa din 18 noiembrie 2009;

7. invită Consiliul și Comisia Europeană să întărească respectarea egalității între femei și 
bărbați în cadrul strategiei Europa 2020 și să asigure aplicarea sa reală în diferitele laturi 
ale strategiei;

8. solicită, având în vedere inegalitățile persistente între femei și bărbați, lansarea unei 
reflecții la scară europeană în vederea combaterii stereotipurilor legate de rolul bărbaților 
și cel al femeilor;

9. solicită formularea de propuneri concrete în vederea reconcilierii vieții profesionale și a 
vieții de familie, în special în domeniul asistenței acordate persoanelor dependente și al 
îngrijirii copilului;

10. solicită Comisiei Europene să se asigure că diferitele legislații europene privind 
concilierea vieții profesionale și a vieții de familie sunt transpuse corect de statele 
membre;
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11. invită statele membre să creeze și/sau să consolideze structurile de îngrijire a copiilor, 
cum ar fi creșele și grădinițele, pentru a le face abordabile, de calitate și accesibile pentru 
un număr cât mai mare de cetățeni; consideră că aceste structuri reprezintă un sprijin deloc 
neglijabil pentru părinți și că acestea ar trebui să le favorizeze accesul pe piața muncii;

12. insistă asupra faptului că educația joacă un rol central pentru a le inculca copiilor, încă de 
la o vârstă fragedă, noțiunea de egalitate între femei și bărbați; invită statele membre să 
elaboreze programe de informare și de sensibilizare pe parcursul întregii școlarități, pentru 
a promova valorile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 
articolul 23;

13. subliniază necesitatea de a lăsa tinerilor libertatea de a-și alege profesia; reamintește, în 
acest sens, că este important ca profesorii să nu îi dirijeze în mod automat pe elevi către 
filiere profesionale în funcție de stereotipurile sexiste;

14. invită statele membre să ia măsuri pentru a garanta că fetele nu se orientează în mod 
automat către filiere și cariere în mod tradițional feminine;

15. salută eforturile depuse la nivel european în vederea creșterii prezenței feminine în sferele 
politice; încurajează, în acest sens, participarea femeilor în toate instituțiile europene, în 
special în posturi de conducere; subliniază totuși că sunt necesare eforturi suplimentare la 
nivel național, regional și municipal;

16. reamintește că doar 3% din marile întreprinderi au o femeie în fruntea organului lor 
suprem de conducere; invită statele membre să ia măsuri efective, care să garanteze o mai 
bună reprezentativitate a femeilor în marile societăți cotate la bursă și în consiliile de 
administrație ale întreprinderilor, în general;

17. invită statele membre să identifice întreprinderile care promovează egalitatea între femei 
și bărbați și concilierea vieții de profesionale și a vieții de familie și să difuzeze la scară 
largă cele mai bune practici, în special prin intermediul camerelor de comerț și industrie;

18. încurajează schimbul regulat de informații și experiențe între actorii promovării egalității 
între femei și bărbați, pentru a sprijini punerea în aplicare a bunelor practici la toate 
nivelurile: european, național regional și local, precum și în sectorul privat și cel public;

19. invită statele membre și Comisia Europeană să acorde o atenție deosebită grupurilor de 
femei vulnerabile: femeile cu handicap, femeile în vârstă, femeile imigrante sau cele 
aparținând minorităților reprezintă grupuri specifice care necesită adoptarea unor măsuri 
adaptate condițiilor lor; invită Comisia să garanteze o continuitate, astfel încât anul 
european 2011 consacrat voluntariatului să încurajeze astfel promovarea egalității între 
femei și bărbați;

20. reamintește că femeile cu handicap sunt adesea discriminate în domeniile vieții sociale, 
culturale, politice și profesionale; invită Comisia și statele membre să facă propuneri 
concrete în vederea îmbunătățirii situației lor;

21. invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită femeilor de etnie romă în 
aplicarea strategiei europene pentru integrarea romilor;
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22. pledează în favoarea accesului femeilor și al bărbaților la informații privind îngrijirile 
medicale reproductive și a dreptului femeilor la servicii în acest domeniu;

23. reamintește că violența împotriva femeilor reprezintă un obstacol major în calea realizării 
egalității între femei și bărbați; invită Comisia să înceapă elaborarea unei propuneri de 
directivă globale privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva 
femeilor, fie acestea fizice, sexuale sau psihologice, în special a traficului de femei;

24. salută eforturile depuse la nivel comunitar și național pentru combaterea violenței la 
adresa femeilor, însă subliniază că acest fenomen rămâne o problemă majoră 
nesoluționată; salută relansarea dezbaterii cu privire la acest tip de violențe, în special prin 
crearea Ordinului european de protecție; invită președințiile succesive ale Uniunii să 
continue pe această cale;

25. invită statele membre să asigure o mai bună formare a personalului polițienesc, judiciar și 
social și crearea de structuri adaptate pentru toate cazurile de violență la adresa femeilor, 
inclusiv violențele grave, cum ar fi vitriolajul;

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

Criza financiară, economică și socială cu care ne confruntăm în prezent are repercusiuni 
dezastruoase asupra ratei șomajului, a condițiilor de viață ale cetățenilor noștri și a societăților 
noastre, în general. Femeile au fost grav afectate de această criză: în ceea ce privește 
condițiile loc de muncă, accesul la locuri de muncă, locul lor în societate, în general, și 
egalitatea între femei și bărbați, în mod special. Comisia Europeană a indicat pe drept cuvânt, 
în raportul său anual pentru 2010, provocările care ne așteaptă în materie de egalitate între 
femei și bărbați la ieșirea din această criză.

În raportul său, raportoarea a dorit să insiste asupra necesității de a viza consecințele reale ale 
crizei asupra femeilor. Prima consecință este legată de ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor. Într-adevăr, acestea au fost, în medie, afectate mai târziu decât bărbații din cauza 
prezenței lor mai importante în sectoare care au rezistat mai mult timp efectelor crizei 
(sănătate, educație, ajutor social etc.). Însă și aceste sectoare riscă să fie afectate în mod 
durabil, ceea ce ar duce la instalarea unei stări de precaritate pe termen lung a femeilor în 
raport cu bărbații. Astfel, fie că este vorba de nivelul veniturilor, de condițiile de muncă și de 
angajare sau de accesul pe piața muncii, femeile au fost grav afectate și riscă să se confrunte 
cu deteriorarea situației lor în cazul în care nu sunt luate rapid măsuri concrete. Într-adevăr, 
femeile, cantonate în locuri de muncă cu fracțiune de normă și în contracte cu durată 
determinată, cu salarii adesea insuficiente, sunt dezavantajate în mare măsură pe piața muncii. 
Egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii nu trebuie să mai fie un obiectiv, ci trebuie să 
devină o realitate. De aceea este important ca guvernele statelor membre și Comisia 
Europeană să se asigure că politicile din domeniul egalității între femei și bărbați sunt 
menținute și că bugetele care le sunt alocate nu sunt revizuite la o valoare mai mică.

Totuși, nu trebuie văzută doar latura negativă a crizei. Aceasta trebuie văzută ca o ocazie 
pentru guverne de a-și pune întrebările care trebuie pentru a privi politicile pe care le 
desfășoară sub un nou unghi. Într-adevăr, criza trebuie să ne permită să regândim rolul 
femeilor și al bărbaților în societățile noastre; acest lucru trece în special prin integrarea 
completă a egalității între femei și bărbați în toate politicile. Acest ideal de egalitate ar trebui 
atins prin intermediul unor măsuri concrete și durabile, în special în domeniul educației. Copii 
trebuie familiarizați de timpuriu cu principiul egalității între sexe, pentru a evita persistența 
stereotipurilor sexiste. Fie că se realizează prin intermediul unei informări continue, prin 
campanii de sensibilizare sau prin orientarea băieților și a fetelor către alte meserii decât cele 
rezervate în mod tradițional bărbaților sau femeilor, educația și formarea tinerilor stă la baza 
egalității.

De asemenea, raportoarea a dorit să insiste asupra importanței  pe care o au femeile în mediile 
de decizie, rezervate în mod tradițional bărbaților. Fie că este vorba de consiliile de 
administrație ale marilor întreprinderi cotate la bursă sau de reprezentativitatea lor politică, 
femeile trebuie să poată avea acces la oportunități care să corespundă competențelor lor. 
Într-adevăr, adesea mai instruite decât bărbații, acestea nu au întotdeauna acces la posturi de 
răspundere, ceea ce creează în fapt un decalaj între nivelul lor de formare și statutul pe care îl 
au.

Pe de altă parte, este important să menționăm dimensiunea bărbați-femei în cadrul luptei 
împotriva sărăciei. Având în vedere că 2010 a fost declarat Anul european al luptei împotriva 
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sărăciei, trebuie acordată o atenție deosebită femeilor mai vulnerabile. Atunci când 
vulnerabilitatea lor rezultă dintr-un handicap, din statutul lor de migrante sau din apartenența 
la o minoritate, trebuie luate măsuri specifice pentru a împiedica stagnarea acestora în situații 
precare și pentru a favoriza inserția lor socială. În acest sens, raportoarea reamintește că 
Comisia Europeană, în strategia sa pentru integrarea romilor, ar trebui să consacre o parte 
semnificativă integrării femeilor de etnie romă.

Promovarea egalității trece și prin lupta împotriva violențelor la adresa femeilor. Trebuie să 
remarcăm aici că violențele fizice, psihologice sau sexuale, oricare ar fi nivelul lor de 
gravitate, trebuie combătute și condamnate. Combaterea violențelor sexiste înseamnă lansarea 
de campanii de sensibilizare și educarea copiilor și a tinerilor în privința pericolele pe care le 
reprezintă aceste violențe. Condamnarea violențelor sexiste înseamnă definirea din punct de 
vedere juridic a actelor violente din motive de sex și prevederea de sancțiuni proporționale cu 
aceste actele. De exemplu, vitriolajul este o practică violentă care, din păcate, face încă 
ravagii în anumite state membre. Tabuuri legate de aceste tipuri de violențe la adresa femeilor 
persistă în societățile noastre. Aceste violențe sunt în mare măsură necunoscute, ceea ce are 
drept consecință o minimizare a sechelelor fizice și psihologice, care sunt însă considerabile.


