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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la situaţia mamelor singure
(2011/2049(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special prevederile 
referitoare la drepturile sociale şi la egalitatea dintre bărbaţi şi femei, 

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

– având în vedere raportul Comisiei din 3 octombrie 2008 intitulat „Punerea în aplicare a 
obiectivelor de la Barcelona privind structurile de îngrijire a copiilor de vârstă preşcolară” 
(COM(2008)0638),

– având în vedere raportul Comisiei privind egalitatea între femei şi bărbaţi – 2010 
(COM(2009)0694),

– având în vedere raportul Eurofound din 24 martie 2010 referitor la „Cel de al doilea studiu 
european privind calitatea vieţii: viaţa de familie şi activitatea profesională”,

– având în vedere rezoluţia sa din 17 iunie 2010 referitoare la evaluarea rezultatelor foii de 
parcurs privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi recomandările pentru viitor1,

– având în vedere Platforma UE împotriva excluziunii sociale,

– având în vedere rezoluţia sa din 8 martie 2011 privind sărăcia în rândul femeilor în 
Uniunea Europeană2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 8 martie 2011 privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi în 
Uniunea Europeană - 20103,

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

– având în vedere poziţia sa la prima lectură din 20 octombrie 2010 privind Propunerea de 
directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/85/CEE 
a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi 
a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează4,

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

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0232.
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0086.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0085.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0373.
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– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-
0000/2011),

Situaţia globală

A. întrucât modelul cu doi părinţi devine din ce în ce mai puţin răspândit, iar categoria 
mamelor singure devine din ce în ce mai importantă în toate ţările avansate şi 
industrializate, fie ca rezultat al divorţului, al separării, fie pentru nu s-au căsătorit 
niciodată şi întrucât este necesar, prin urmare, de a se adapta politicile pentru a ţine cont 
de această nouă realitate;

B. întrucât în unele state membre părinţii singuri continuă să poarte o stigmă socială, iar rolul 
reţelelor informale în integrarea lor trebuie recunoscut; 

C. întrucât, în Europa, mare majoritate a părinţilor singuri sunt femei; întrucât, în 2001, în 
medie 85% din părinţii singuri erau mame în vârstă de 25-64 de ani, ceea ce înseamnă că 
5% din populaţia feminină totală o reprezintă mamele singure şi întrucât în unele state 
membre mamele singure reprezintă 6-7,5% (Republica Cehă, Polonia, Ungaria şi 
Slovenia), iar în altele chiar 9% (Estonia, Lituania);

D. întrucât, datorită diferitelor situaţii de stare civilă (divorţată, separată, necăsătorită sau 
văduvă), mamele singure se confruntă cu situaţii diferite şi beneficiază de tipuri diferite de 
alocaţii;

Ocuparea mamelor singure

E. întrucât 69% din mamele singure sunt active pe piaţa muncii şi întrucât, în 2001, în medie  
18% din mamele singure au lucrat cu fracţiune de normă;

F. întrucât alegerea fracţiunii de normă este adesea făcută în mod forţat, sub imperiul  
constrângerilor de ordin familial;

Riscul sărăciei

G. întrucât gospodăriile compuse dintr-un singur părinte sunt mai vulnerabile la riscul 
sărăciei decât gospodăriile compuse din doi părinţi; întrucât, potrivit celor mai recente 
date disponibile în 2006, 32% din gospodăriile monoparentale din UE-25 se confruntau cu 
riscul sărăciei, faţă de 12% din cuplurile cu copii;

H. întrucât mamele singure se confruntă mai mult cu riscul nesiguranţei financiare şi a 
sărăciei decât taţii singuri, îndeosebi datorită situaţiei lor de pe piaţa muncii, în special a 
faptului că rata de şomaj în rândul lor este mai ridicată, remunerarea lor este mai scăzută, 
iar acestea sunt angajate cu fracţiune de normă sau în posturi de calitate scăzută; 

Concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională

I. întrucât presiunile cele mai puternice din timpul carierei sunt resimţite între vârstele de 25 
şi 40 de ani, atunci când copiii sunt încă mici şi necesită mai multă îngrijire şi timp din 
partea părinţilor; întrucât programul instituţiilor de învăţământ şi programul de lucru sunt 
adesea incompatibile, ceea ce constituie obstacolul cel mai important şi constrângerea cea 
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mai serioasă în  concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională;

J. întrucât părinţii singuri se confruntă cu dublul dificultăţilor cărora trebuie să le facă faţă 
familiile compuse din ambii părinţi, deoarece aceştia nu pot împărţi responsabilităţile 
zilnice;

Situaţia globală

1. încurajează activităţile tuturor organizaţiilor şi reţelelor informale care se ocupă de 
mamele singure, îndeosebi în ţările în care sprijinul pentru familiile monoparentale este 
minim sau inexistent;

2. încurajează asociaţiile care, prin activitatea lor, sprijină mamele singure, oferindu-le 
cursuri de formare cu scopul de a le ajuta să-şi găsească un loc de muncă şi ajutându-le să-
şi îmbunătăţească respectul faţă de ele însele;

3. încurajează dezvoltarea de forumuri de discuţii interpersonale şi online sau linii telefonice 
de asistenţă destinate în mod direct mamelor singure cu scopul de a reduce izolarea 
acestora şi de a le permite acestora să facă schimburi de idei şi bune practici referitoare la 
necesităţile lor;

4. încurajează dezvoltarea de cursuri de formare pentru părinţi având ca scop pregătirea şi 
formarea mamelor singure în privinţa găsirii celor mai bune modalităţi de a creşte un copil 
ca părinte singur, asigurând, în acelaşi timp, copilului, un ritm de viaţă echilibrat;  

Prezenţa pe piaţa muncii a mamelor singure

5. subliniază necesitatea de a facilita accesul la formare pentru mamele singure, îndeosebi 
pentru tinerele mame, care adesea îşi abandonează studiile când devin gravide; acest lucru 
le-ar permite acestora să dobândească calificări şi le-ar oferi cele mai bune şanse de a 
obţine un loc de muncă de înaltă calitate şi de a deveni independente din punct de vedere 
financiar;

6. insistă asupra necesităţii de a încuraja dezvoltarea unor structuri de îngrijire a copiilor, 
precum grădiniţele şi de a facilita în mod semnificativ accesul la formare şi la căutarea 
unui loc de muncă pentru mamele singure;

Riscul sărăciei

7. încurajează statele membre să facă schimb de bune practici în materie de sprijinire a 
familiilor monoparentale, îndeosebi în contextul crizei financiare, situaţie care contribuie 
la înrăutăţirea situaţiei pentru părinţii singuri; 

8. solicită statelor membre să garanteze tratamentul egal şi să menţină o înaltă calitate a 
vieţii pentru toţi copiii indiferent de starea civilă a părinţilor, prin acordarea de alocaţii 
generale, pentru a nu lăsa sărăcia să se transmită la copil; 

9. încurajează statele membre să pună în aplicare politici vizând acordarea de sprijin 
financiar pentru familiile monoparentale sub forma unui ajutor pentru părinţii singuri, a 
reducerilor de impozit pentru gospodăriile monoparentale şi alte reduceri fiscale pentru 
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părinţii singuri conforme cu legislaţia naţională respectivă;

10. solicită statelor membre să se asigure că toate alocaţiile (pensiile alimentare) sunt plătite 
în mod regulat de părintele care nu deţine custodia copilului; 

Concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională

11. subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate echilibrului dintre viaţa profesională şi 
viaţa privată prin instituirea de condiţii de lucru favorabile familiei, precum programul de 
lucru flexibil şi lucrul la distanţă („teleworking”) şi prin dezvoltarea de structuri de 
îngrijire a copiilor, creşe, etc.;

12. subliniază faptul că, pentru a facilita echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa privată a 
mamelor singure, este nevoie de o implicare mai mare din partea taţilor; observă, în acest 
sens, că practica custodiei comune este ca şi inexistentă în unele state membre;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Mamele singure constituie o categorie demografică deseori neglijată, având în vedere că este 
foarte dificil să i se atribuie un chip. Datorită faptului că include o marjă de vârstă care 
depăşeşte 40 de ani şi include toate categoriile socioeconomice, categoria mamelor singure nu 
dispune de un lobby uşor de identificat şi vizibil în măsură să le susţină, ţinând seama de 
faptul că politicile afectează pe fiecare mamă în mod diferit. Există posibilitatea identificării, 
din punct de vedere geografic, pe continentul european, diferenţele în percepţii şi politici faţă 
de mamele singure.  În ţările meridionale (Italia, Portugalia, Spania, Grecia) este, în general, 
acceptat faptul că familia extinsă ajută părintele singur în creşterea copilului în mod voluntar, 
fără remuneraţie. În nord şi în ţările nordice (Franţa, Suedia, Germania, Danemarca), 
sistemele naţionale de securitate socială acordă alocaţii, precum şi politici de asistenţă socială 
mamelor singure. În statele membre din Europa de Est, există o varietate de politici, unele 
dintre ele sprijinind valorile familiale puternice moştenite din perioada comunistă, altele 
îmbină politici din statele nordice cu politici din ţările mediteraneene În timp ce distribuţia 
geografică, împreună cu defalcarea pe vârstă şi situaţie socioeconomică constituie deja 
dificultăţi pentru femei în a se organiza şi a-şi apăra interesele, prejudecăţile încă foarte 
răspândite referitoare la mamele singure, conform cărora situaţia lor are doar un caracter 
temporar, până ce mama singură îşi va găsi un nou partener, fac şi mai dificilă situaţia 
mamelor singure din Europa. 

În prezent, cinci la sută din femeile din Europa sunt mame singure. Această categorie este 
adesea stigmatizată prin stereotipul conform căruia aceasta este compusă numai din 
adolescenţi iresponsabili, în timp ce 85% din toţi părinţii singuri din Europa sunt mame 
singure în vârste de 25 până la 64 de ani. În contextul efectelor negative ale crizei economice 
şi financiare care a afectat economia întregii Uniuni Europene, femeile au fost cel mai grav 
afectate. Consecinţele cele mai serioase au fost resimţite de o largă majoritate de mame 
singure în debut de carieră (între 25 şi 40 de ani). 

Deja penalizate de diferenţele de remunerare între bărbaţi şi femei, mamele singure se 
confruntă, în plus, cu dificila alegere pe care o au de făcut între contractarea unui împrumut şi 
îngrijirea copiilor. Pe lângă rata ridicată a şomajului în rândul mamelor singure, natura ciclică 
a sărăciei are consecinţe serioase asupra copiilor aflaţi în creşterea şi îngrijirea mamelor 
singure. Aceşti copii dispun de mai puţine resurse pentru a-şi duce la bun sfârşit studiile, 
având, astfel, mai puţine şanse de a intra pe piaţa muncii la un nivel competitiv. 

Situaţia de sănătate a mamelor singure este, de asemenea, din punct de vedere statistic, mai 
precară decât cea a mamelor din familii cu doi părinţi. Mamele singure sunt mai expuse la 
stres, ţinând seama de faptul că ele trebuie să facă faţă unor sarcini care în mod normal sunt 
repartizate ambilor părinţi. Adesea ele nu-şi pot permite îngrijiri medicale adecvate şi nici o 
binemeritată odihnă.

Statisticile arată că, în întreaga Uniune Europeană, mamele singure au un nivel de studii 
inferior mamelor căsătorite. Acest obstacol este foarte greu de depăşit, iar şansele unei tinere 
mame singure, fără calificare, de a găsi un loc de muncă care nu necesită studii sunt foarte 
mici, ceea ce le restricţionează în ce priveşte găsirea în viitor a unui loc de muncă, din cauza 
lipsei de experienţă.  În plus, multe din posturile disponibile pentru mamele singure sunt 
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numai cu fracţiune de normă şi prost plătite, ceea ce face dificile asigurarea unui stil de viaţă 
echilibrat copiilor lor sau progresele în carieră.

Modalităţi de combatere a inegalităţilor cu care se confruntă mamele singure în Europa

Este imperativ ca, în contextul acestui report, diferitele state membre să abordeze chestiunea 
mamelor singure, îndeosebi prin investiţii şi prin sprijinirea cercetărilor în acest domeniu. În 
acest sens, statele membre ar trebui să profite de existenţa noului Institut European pentru 
Egalitatea de Gen de la Vilnius. Pe lângă rezultatele cercetărilor desfăşurate în diferite state 
membre, acestea ar trebui să iniţieze dialoguri cu alte state membre pentru a transmite şi a 
învăţa cele mai bune practici şi soluţii de punere în aplicare. 

Ar trebui încurajate politicile naţionale care garantează subvenţii indirecte prin intermediul 
cumpărării de produse alimentare. Bonurile alimentare prezintă o şansă pentru statele membre 
de a lupta împotriva caracterului ciclic al sărăciei prin acordarea de sprijin financiar mamelor 
singure.

Statele membre ar putea acorda părinţilor singuri credite fiscale, cum este, deja, cazul în 
Austria, Belgia, Ţările de Jos şi Regatul Unit.

Mamele singure, precum şi copiii pe care îi au în îngrijire, ar trebui să beneficieze de servicii 
de îngrijirea sănătăţii, pentru a contracara absenţa unuia dintre părinţi. Crearea unui stimulent 
la nivel european pentru statele membre care furnizează servicii de îngrijirea sănătăţii 
mamelor şi copiilor cu venituri sub media naţională ar constitui un pas pozitiv. 

Ar trebui să se acorde reduceri de impozite şi stimulente la nivel european întreprinderilor 
care oferă servicii de îngrijire şi creşe pentru copii care permit mamelor singure să lucreze în 
timp ce altcineva se ocupă de îngrijirea şi educarea copiilor. În plus, ar trebui să se acorde 
stimulente fiscale şi întreprinderilor care oferă cursuri de formare mamelor singure pentru a le 
ajuta să gestioneze situaţia dificilă în care se găsesc, în calitate de mamă şi lucrătoare în 
acelaşi timp. În acest sens, statele membre s-ar putea inspira din exemplul oferit de Ţările de 
Jos, unde serviciile de îngrijire a copiilor sunt gratuite pentru mamele singure. 

La nivel local, naţional, precum şi la nivelul UE ar trebui să se ofere mamelor singure 
posibilităţi de angajare flexibile, precum lucrul cu fracţiune de normă, lucrul la distanţă şi 
lucrul online, pentru a le permite acestora să concilieze viaţa privată cu viaţa profesională. 

Mamelor singure ar trebui să li se ofere un acces prioritar la locuinţe cu un preţ abordabil. 

Acestora ar trebui să li se acorde alocaţii de şomaj suplimentare pentru fiecare copil aflat în 
îngrijire. Statele membre pot lua exemplul Germaniei în ce priveşte punerea în aplicare a unei 
astfel de iniţiative, ţinând seama de faptul că această ţară a mărit alocaţiile de şomaj acordate 
mamelor singure cu copii în îngrijire. 


