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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la situaţia femeilor care se apropie de vârsta de pensionare
(20011/2091(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană în special, articolele 2 şi 3, 

– având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 19, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, în special, 
articolele 21, 23 şi 25,

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

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2009, intitulată „Gestionarea 
impactului îmbătrânirii populaţiei în UE” (Raport privind îmbătrânirea populaţiei, 2009) 
(COM(2009)0180),

– având în vedere recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 referitoare la incluziunea 
activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii (2008/867/CE)1,

– având în vedere raportul din 22 iulie 2010 comandat de Comisie, intitulat „Accesul la 
îngrijirea medicală şi la îngrijirile pe termen lung - egalitate pentru femei şi bărbaţi?”,

– având în vedere raportul din 24 noiembrie 2009 comandat de Comisie, intitulat 
„Integrarea perspectivelor de gen în politicile de incluziune activă”, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 7 martie 2011 privind Pactul european pentru 
egalitatea de gen pentru perioada 2011-2020,

– având în vedere concluziile Consiliului din 6 decembrie 2010 privind Impactul 
îmbătrânirii forţei de muncă şi a populaţiei asupra politicilor de ocupare a forţei de muncă,

– având în vedere concluziile Consiliului din 7 iunie 2010 referitoare la îmbătrânirea activă,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 30 noiembrie 2009 referitoare la o viaţă 
sănătoasă şi demnă,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 8 iunie 2009 privind egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi: îmbătrânire activă şi demnă

– având în vedere raportul din 1 mai 2008 al Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi de muncă intitulat „Condiţii de muncă pentru o forţă de muncă în 
curs de îmbătrânire”,  

                                               
1 JO L 307, 18.11.2008, p. 11.
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– având în vedere Planul internaţional de acţiune de la Madrid privind îmbătrânirea , adoptat 
de cea de a doua Adunare Mondială privind Îmbătrânirea (A/CONF.197/9 8) la 12 aprilie 
2002, 

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

– având în vedere rezoluţia sa din 7 septembrie 2010 privind rolul femeilor într-o societate 
în curs de îmbătrânire1,

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

– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-
0000/2011),

A. întrucât Strategia Europa 2020 stabileşte obiectivul principal privind o rată a ocupării 
forței de muncă de 75% atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, precum şi obiectivul de 
reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor aflate în pericol de sărăcie; întrucât, 
prin toate caracteristicile sale de grup, femeile de peste 50 de ani reprezintă o grupă de 
vârstă decisivă pentru realizarea ambelor obiective;

B. întrucât persistenţa stereotipurilor de gen, amplificată de discriminarea cu care se 
confruntă persoanele în vârstă pe piaţa muncii, reduce semnificativ posibilităţile de 
angajare ale femeilor în vârstă;

C. întrucât, în Europa, competitivitatea economică şi prosperitatea viitoare depind de 
capacitatea acesteia de a valorifica pe deplin resursele de forţă de muncă, nu numai prin 
extinderea perioadelor de muncă pe parcursul vieţii, ci şi prin adoptarea de politici 
adecvate care să permită reconcilierea vieţii profesionale, a vieţii de familie şi a vieţii 
private; 

D. întrucât, în intervalul 1990-2010, populaţia activă (20-64 de ani) din UE-27 a crescut cu 
1,8%, iar populaţia în vârstă (peste 65 de ani) a crescut cu 3,7%, în timp ce proporţia de 
tineri (0-19%) a scăzut cu 5,4%; întrucât se estimează că proporţia populaţiei de peste 65 
de ani va creşte de la 17,4% în 2010 la 30% în 20602;

E. întrucât riscul de sărăcie în rândul femeilor în vârstă în 2008 era de 22%, faţă de 16% 
pentru bărbaţii în vârstă 3, 

F. întrucât rata de angajare a femeilor cu vârste între 55-64 de ani era în 2009 de 37,8%, spre 
deosebire de 54,8%, valoare înregistrată în rândul bărbaţilor de aceeaşi vârstă4;

G. întrucât rata şomajului este mai mare pentru femei decât pentru bărbaţi în 21 de state 
membre şi, deşi rata şomajului pe termen lung este mai mare pentru bărbaţi în 12 state 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0306. 
2 Document de lucru elaborat de serviciile Comisiei: Raport demografic 2010, Comisia Europeană, pag. 62.
3 Lista celor 100 de inegalităţi, Institutul european pentru egalitate de gen.
4 Raport privind Egalitatea între bărbaţi şi femei în 2010, Comisia Europeană, p. 31.
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membre, şomajul femeilor este adesea mascat prin utilizarea termenului „inactivitate” 
dacă acestea sunt căsătorite şi au copii;

H. întrucât media câştigurilor pe oră în cazul femeilor sub 30 de ani este de 92% din cele ale 
bărbaţilor şi 67,5% în grupa de vârstă 50-59 de ani1;

I. întrucât diferenţele de gen în ceea ce priveşte statutul socioeconomic îşi au parţial originea 
în diviziunea de gen tradiţională a muncii, în care bărbaţii sunt principalii responsabili de 
susţinerea familiei, iar femeile de munca domestică neplătită şi de îngrijirea familiei, fapt 
care are un impact major asupra capacităţii femeilor de a acumula drepturi legate de 
asigurările sociale în vederea pensiei;

J. întrucât femeile sunt mai susceptibile de a avea cariere cu avansări mai puţin rapide, mai 
scurte şi/sau cu întreruperi, precum şi câştiguri salariale medii mai mici decât bărbaţii, fapt 
care se reflectă în diferenţe salariale de gen mai mari şi care conduce la contribuţii la 
pensii diferite pentru bărbaţi şi femei, crescând astfel riscul de sărăcie la bătrâneţe;

K. întrucât femeile optează adesea pentru angajarea cu fracţiune de normă şi părăsesc piaţa 
muncii, optând pentru pensionarea înainte de termen mai des decât bărbaţii;

L. întrucât în aproape toate ţările europene este recunoscută importanţa unei abordări care 
ţine seama de aspectele de gen în cadrul politicilor active privind piaţa muncii, dar 
evaluarea politicilor active privind piaţa muncii demonstrează că integrarea aspectelor de 
gen este în continuare neuniformă şi aplicată la scară relativ restrânsă; 

M. întrucât majoritatea femeilor cu vârste peste 50 de ani se confruntă cu discriminări duble 
sau multiple, pe motive de gen şi de stereotipuri de vârstă care sunt adesea amplificate de 
munca lor cu specific de gen şi de modurile lor de viaţă (de exemplu întreruperi de carieră, 
angajare cu fracţiune de normă şi diferenţe salariale de gen); întrucât, în consecinţă, 
femeile se confruntă mai des decât bărbaţii din aceeaşi grupă de vârstă cu o serie de 
dezavantaje cumulate; 

N. întrucât, femeile de pe piaţa muncii sunt frecvent considerate „bătrâne” la vârste mult mai 
tinere decât bărbaţii; întrucât 58% din europeni consideră că discriminarea pe motive de 
vârstă este un fenomen larg răspândit2,

Dispoziţii generale

1. salută decizia de a declara anul 2012 drept Anul european al îmbătrânirii active şi solicită 
adoptarea măsurilor necesare pentru combaterea discriminărilor, în special prin 
schimbarea stereotipurilor asociate cu discriminarea pe motive de vârstă şi prin 
promovarea solidarităţii între generaţii;

2. invită Comisia şi statele membre să se asigure că discriminarea multiplă împotriva 
femeilor de peste 50 de ani se reflectă mai bine în metoda deschisă de coordonare în ceea 
ce priveşte pensiile, incluziunea socială, schimbarea stereotipurilor de gen şi includerea 

                                               
1 Viaţa femeilor şi a bărbaţilor în Europa - un portret statistic, Eurostat, 2008, p. 196. 
2 Eurobarometru special 317, Discriminarea în UE, 2009, noiembrie 2009, p.71. 
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femeilor în procesul decizional;

3. invită Comisia să implementeze abordarea bazată pe egalitatea de gen în pregătirea şi 
punerea în aplicare a reformei sistemului de pensii, să promoveze utilizarea aceluiaşi 
calcul actuarial în calcularea pensiilor pentru bărbaţi şi femei, să promoveze diminuarea 
riscului de sărăcie şi să desfiinţeze practica pensionării obligatorii;   

4. invită statele membre să adopte măsuri vizând asigurarea unei îmbătrâniri demne, fără 
umilinţe, discriminări sau forme de violenţă faţă de femeile în vârstă; 

Femeile pe piaţa muncii

5. invită Comisia şi statele membre ca, în cadrul Anului european al îmbătrânirii active, să 
creeze condiţii care să încurajeze femeile în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piaţa 
muncii pentru a nu se pierde potenţialul acestora;  

6. invită Comisia şi statele membre să elaboreze o abordare universală, multidimensională, 
sensibilă la aspectele de gen pentru politicile de ocupare a forţei de muncă şi politicile 
sociale, astfel încât să garanteze angajarea şi incluziunea socială a femeilor în vârstă; 

7. invită Comisia să dezvolte în continuare şi să îmbunătăţească colectarea şi analizarea unor 
date corecte, relevante, comparabile la nivel european, specifice fiecărui gen şi fiecărei 
grupe de vârstă, date referitoare, mai ales, la rata de angajare şi rata şomajului în cazul 
femeilor în vârstă, precum şi rata persoanelor în vârstă dependente;  

8. salută faptul că statele membre au recunoscut deja că tipurile şi cauzele inegalităţilor de 
gen de pe piaţa muncii sunt legate strâns de stadiul din ciclu de viaţă şi subliniază că în 
consecinţă, trebuie  promovată o abordare a muncii plecând de la ciclurile de viaţă; 
îndeamnă, cu toate acestea, statele membre, ca, pentru a aborda în mod corespunzător 
provocările legate de ciclurile de viaţă, să compare poziţia dezavantajată a femeilor tinere 
şi a celor în vârstă cu cea a bărbaţilor de aceeaşi vârstă, în cadrul politicilor active privind 
piaţa muncii şi să nu se mai limiteze doar la abordarea acestei probleme în cazul femeilor 
şi bărbaţilor maturi;

9. încurajează statele membre să includă femeile în vârstă în procesul de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, să dezvolte şi să sprijine în continuare programe flexibile destinate 
recalificării, adaptate femeilor în vârstă, luând în considerare nevoile şi aptitudinile lor 
specifice, astfel încât să se obţină creşterea potenţialului de angajare;

10. atrage atenţia că este esenţial ca dezavantajele cu care se confruntă femeile pe piaţa 
muncii, în special cele rezultând din responsabilităţile de îngrijire, să nu conducă la 
penalizarea femeilor în ceea ce priveşte drepturile de pensie;

11. invită Comisia şi statele membre să adopte măsuri eficace de promovare a principiului 
remuneraţiei egale pentru muncă egală, fapt care ar putea contribui şi la dispariţia 
diferenţelor de gen în salarizare şi la reducerea riscului de sărăcie mai ridicat cu care se 
confruntă femeile, mai ales cele în vârstă;

12. invită Comisia şi statele membre să adopte politici adecvate de reconciliere a vieţii 
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profesionale cu viaţa de familie şi viaţa privată şi să integreze dimensiunea legată de 
îmbătrânire în toate politicile sale relevante;

13. invită Comisia şi statele membre să utilizeze integral instrumentele şi programele 
existente ale UE, inclusiv Fondul Social European, pentru a creşte participarea femeilor în 
vârstă la piaţa muncii;

14. solicită statelor membre să încurajeze participarea activă a femeilor în vârstă în domeniul 
activităţilor lucrative, susţinând şi acordând sprijin femeilor care pornesc o afacere nouă;

15. invită statele membre să încurajeze companiile să integreze „planificarea dedicată 
persoanelor în vârstă” în politica lor şi să analizeze posibilitatea adoptării la locul de 
muncă a unei politici adaptate persoanelor în vârstă;

Femeile - prestatoare de servicii de îngrijire

16. solicită statelor membre să faciliteze furnizarea de servicii de îngrijire de calitate, inclusiv 
îngrijirea la domiciliu a persoanelor în vârstă, să îmbunătăţească recunoaşterea valorii 
muncii desfăşurate de prestatorii de servicii profesionişti şi să sprijine familiile care 
îngrijesc persoane în vârstă dependente;

17. invită statele membre să furnizeze cursuri de formare şi de dezvoltare a capacităţilor, 
pentru a garanta servicii de îngrijire de bună calitate şi pentru a compensa lipsa de 
personal din „sectorul alb” (îngrijiri şi sănătate) datorată tendinţelor demografice;

18. încurajează statele membre să extindă accesul la concediul parental la bunici, să 
recunoască îngrijirea persoanelor dependente şi să organizeze servicii, pregătire şi 
consiliere pentru prestatorii de servicii de îngrijire;

19. încurajează statele membre să promoveze implicarea civică şi proiectele 
intergeneraţionale pentru persoanele în vârstă, prin finanţarea unor iniţiative şi a unor 
programe în domeniu;

20. invită statele membre să ia măsuri la toate nivelurile, inclusiv prin sprijinirea ONG-urilor 
relevante, în vederea rezolvării nevoilor specifice ale persoanelor în vârstă, în special ale 
femeilor în vârstă singure, pentru a le reduce izolarea şi dependenţa şi pentru a le promova 
egalitatea, siguranţa şi o bună calitate a vieţii;

21. solicită statelor membre să analizeze posibilitatea înfiinţării de forme noi de trai în comun 
şi de coabitare intergeneraţională, ca mijloc de combatere a izolării femeilor în vârstă şi de 
creare a unui mediu favorabil pentru solidaritatea între generaţii;

Sănătate

22. invită Comisia şi statele membre să recunoască dimensiunea de gen la nivelul sănătăţii ca 
un element fundamental al politicilor UE în domeniul îngrijirii sănătăţi; în consecinţă, 
solicită Comisiei şi statelor membre să-şi intensifice în continuare eforturile în vederea 
adoptării unei strategii de integrare a aspectelor de gen la nivelul politicilor europene şi 
naţionale în domeniul îngrijirii sănătăţii;
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23. recunoaşte rolul vital al controalelor în vederea depistării bolilor şi a tratamentului 
preventiv în îngrijirea medicală şi încurajează Comisia să folosească metoda deschisă de 
coordonare pentru a asigura schimbul de opinii, pentru a promova armonizarea 
controalelor medicale în UE, precum şi pentru a identifica cele mai bune practici şi a 
elabora linii directoare;

24. salută eforturile unor state membre de a oferi acces gratuit la prevenirea unor afecţiuni 
specifice femeilor şi încurajează statele membre care nu au făcut încă acest lucru să 
consolideze îngrijirea preventivă pentru femeile în vârstă, oferind, de exemplu, acces 
regulat la efectuarea de mamografii şi crescând gradul de conştientizare al importanţei 
controalelor medicale; 

25. încurajează Comisia şi statele membre să elaboreze măsuri care să asigure condiţii mai 
bune de sănătate şi de siguranţă la locul de muncă, menţinând astfel potenţialul de 
angajare şi capacităţile lucrătorilor şi contribuind la o stare mai bună de sănătate la 
bătrâneţe;

26. invită Comisia şi statele membre să combată toate formele de violenţă împotriva femeilor 
în vârstă, acordând o atenţie specială situaţiei lor vulnerabile, pentru a le asigura 
exercitarea deplină a drepturilor omului şi a realiza egalitatea de gen, prin utilizarea la 
maximum a programului DAPHNE; 

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

Femeile reprezintă nu mai puţin de jumătate din populaţia oricărei ţări din UE, ele constituind 
aşadar un sector semnificativ al forţei de muncă. În plus, în Europa se înregistrează cea mai 
mare proporţie de femei în vârstă din lume.

Unul din obiectivele Strategiei Europa 2020 este combaterea sărăciei şi promovarea ocupării 
forţei de muncă prin creşterea ratei de ocupare la 75% şi reducerea cu 20 de milioane a 
persoanelor ameninţate de sărăcie. 
Persoanele în vârstă reprezintă un sector demografic mare şi în creştere la nivelul populaţiei 
UE. Pe măsură ce populaţia Europei îmbătrâneşte din ce în ce mai mult, asigurarea unor 
pensii sustenabile reprezintă o uriaşă provocare datorită natalităţii scăzute, a reducerii forţei 
de muncă şi a creşterii continue a numărului de pensionari sănătoşi şi longevivi. Persoanele în 
vârstă reprezintă o enormă resursă culturală, socială şi profesională. Contribuţia lor 
permanentă la mersul societăţii, adesea neplătită, este mult prea frecvent ignorată, iar 
potenţialul lor de implicare şi aport sporit rămâne nefolosit. În plus, generaţia „baby boom” de 
după al Doilea Război Mondial va părăsi piaţa muncii în următorii ani. Dacă dorim realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020, aceasta este ultima şansă de a-i păstra pe piaţa muncii. 
Această generaţie are o rată de ocupare a forţei de muncă de 37%, iar rata de sărăcie 
înregistrează valorile cele mai ridicate pentru această generaţie, care reprezintă aşadar un 
potenţial imens pentru realizarea obiectivului de 75% pentru rata de ocupare a forţei de 
muncă, dar şi pentru combaterea sărăciei prin asigurarea unei pensii mai mari.

Există o temere generalizată că generaţia mai în vârstă devine o povară pentru grupurile de 
populaţie mai tinere, de vârstă activă şi că acest fapt ar putea conduce la tensiuni între 
generaţii. Prin urmare, o modalitate esenţială de abordare a provocărilor legate de 
îmbătrânirea demografică şi de păstrare a solidarităţii dintre generaţii constă în menţinerea lor 
pe piaţa muncii pentru un timp mai îndelungat, făcând posibil ca această generaţie să rămână 
cât mai sănătoasă, activă şi autonomă după pensionare. Solidaritatea dintre generaţii ocupă de 
mult timp o poziţie privilegiată pe agenda UE, atât în ceea ce priveşte elaborarea de politici, 
cât şi la nivelul creşterii gradului de conştientizare.

Femeile pe piaţa muncii
Femeile se confruntă cu o discriminare cel puţin dublă pe piaţa muncii, din motive de gen şi 
vârstă, la care se adaugă o mai mare vulnerabilitate pe piaţa muncii datorită parcursului 
profesional specific femeilor.

Rata de angajare a femeilor cu vârste între 55-64 de ani era în 2009 de 37,8%, spre deosebire 
de 54,8%, valoare înregistrată în rândul bărbaţilor din aceeaşi categorie de vârstă. Rata 
şomajului este mai mare în rândul femeilor din 21 de state membre şi, deşi rata şomajului pe 
termen lung este mai mare pentru bărbaţii din 12 state membre, şomajul femeilor este adesea 
mascat prin utilizarea termenului „inactivitate” în cazul în care sunt căsătorite şi au copii. 
Proporţia femeilor care lucrează cu fracţiune de normă este de patru ori mai mare decât cea a 
bărbaţilor, în timp ce angajarea cu fracţiune de normă în rândul lucrătoarelor în vârstă este de 
37%, faţă de 12% pentru bărbaţi. În plus, diferenţele salariale între bărbaţi şi femei sunt mult 
mai pronunţate la bătrâneţe, decât la începutul carierei. Acest fapt reflectă întreruperile pe 
care sunt nevoite să le facă femeile pe parcursul carierei, mai ales datorită naşterilor. În plus, 
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pentru femei există în general mai puţine oportunităţi de învăţare, în special pentru femeile 
mature, ceea ce îngreunează foarte mult adaptarea lor la cerinţele pieţei muncii. Cursurile de 
formare profesională şi dezvoltarea de noi abilităţi ar putea astfel ajuta femeile în vârstă să 
participe mai mult la piaţa muncii.

În ceea ce priveşte vechimea, diferenţele de gen rezultă, în principal, din dezavantajele de pe 
piaţa muncii pe care femeile le-au acumulat în primele etape ale carierei, care conduc la 
menţinerea sărăciei la locul de muncă, la pensionarea anticipată şi la inactivitate, precum şi la 
limitarea lor permanentă în locuri de muncă cu calificări scăzute şi cu salarii mici. 

Femeile sunt mai susceptibile de a avea cariere cu avansări mai puţin rapide, mai scurte şi/sau 
cu întreruperi şi au câştiguri salariale medii mai mici decât bărbaţii. Diferenţele de gen în ceea 
ce priveşte statutul socioeconomic îşi au parţial originea în diviziunea de gen tradiţională a 
muncii, în care bărbaţii sunt principalii responsabili de susţinerea familiei, iar femeile de 
munca domestică neplătită şi de îngrijirea familiei, fapt care are un impact major asupra 
capacităţii femeilor de a acumula drepturi legate de asigurările sociale în vederea pensiei, 
Adesea, femeile se confruntă cu dezavantaje pe piaţa muncii, în special datorită 
responsabilităţilor de îngrijire, frecvent neremunerate, această situaţie conducând la 
acumularea unor drepturi de pensie scăzute.  Câştigurile salariale mai mici ale femeilor au 
consecinţe asupra pensiilor lor în cadrul unor sisteme de pensii care au la bază câştigurile 
individuale şi evidenţele de angajare, ceea ce conduce la un risc mai mare de sărăcie la 
bătrâneţe. În plus, femeile au o speranţă de viaţă mai mare, predominând astfel numeric în 
rândul populaţie în vârstă. Din acest motiv femeile sunt adesea şi din ce în ce mai mult 
suprareprezentate în rândul populaţiei vârstnice izolate. Văduvele şi femeile în vârstă singure, 
în general, se confruntă cu riscul de sărăcie, cu izolarea şi cu excluderea socială.
Discriminarea pe motive de vârstă este mult mai des reclamată în cazul femeilor de peste 50 
de ani decât în alte grupe de vârstă, putând îmbrăca diferite forme. Lipsa oportunităţilor de 
formare şi a unor competenţe cu relevanţă actuală sunt chestiuni relevante mai ales pentru 
femeile în vârstă, datorită întreruperilor profesionale mai frecvente cauzate de 
responsabilităţile din familie şi de nivelul educaţional mai scăzut în comparaţie cu bărbaţii de 
aceeaşi vârstă. În plus, problemele de sănătate şi lipsa unor competenţe cu relevanţă actuală le 
pot împiedica să desfăşoare un program de lucru standard, cu aranjamentele obişnuite şi să 
aibă o bună productivitate. Toţi aceşti factori pot determina sau obliga femeile la pensionare 
anticipată şi inactivitate.  

Deşi tipurile de inegalitate de gen şi cauzele acesteia pe piaţa muncii sunt legate strâns de 
etapele din ciclul de viaţă, iar majoritatea ţărilor din UE recunosc importanţa promovării unei 
abordări bazate pe ciclul de viaţă, cea mai mare parte a politicilor active privind piaţa muncii 
care promovează egalitatea de gen se adresează femeilor şi bărbaţilor maturi, adesea 
neacordându-se atenţie poziţiei dezavantajate a femeilor tinere sau în vârstă, comparativ cu 
bărbaţii de aceeaşi vârstă.

Deşi majoritatea statelor membre recunosc că femeile în vârstă sunt dezavantajate în ceea ce 
priveşte incluziunea pe piaţa muncii, măsurile vizând lucrătorii în vârstă adoptate în ultimii 
ani fie nu integrează explicit aspectele de gen, fie ignoră masiv situaţiile diferite în care se află 
bărbaţii şi femeile. Îmbătrânirea activă s-a concentrat până acum extensiv asupra potenţialului 
de angajare a lucrătorilor, fapt care a avut drept consecinţă atribuirea unui rol dominant 
reformelor pensiilor şi a sistemelor de securitate socială, având drept scop principal creşterea 
prin lege a vârstei de pensionare.  Majoritatea măsurilor au totuşi la bază traseul profesional şi 
pensionarea bărbaţilor, dimensiunea de gen nefiind integrată explicit în acestea. Astfel că, în 
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timp ce ocuparea forţei de muncă de către femei include întreruperi repetate ale carierei, 
angajarea cu fracţiune de normă, remuneraţii mici şi diferenţe salariale de gen, femeile în 
vârstă se pot confrunta cu discriminări multiple. De exemplu, pe piaţa muncii femeile sunt 
adesea considerate „bătrâne” la vârste mult mai tinere decât bărbaţii, iar obligaţiile de îngrijire 
pot constitui adesea obstacole majore pentru încadrarea în muncă a femeilor mai în vârstă. 
Aşadar, trebuie elaborată o abordare sistematică şi universală a politicilor active privind piaţa 
muncii, care să cuprindă măsuri speciale în materie de sănătate şi siguranţă la locul de muncă 
şi o integrare explicită a aspectelor de gen. Pentru a înţelege mai bine situaţia şi provocările 
aferente şi pentru a prevedea tendinţele, trebuie colectate şi analizate date specifice, defalcate 
pe criterii de gen şi vârstă. 

Deşi pentru bărbaţi, pensionarea reprezintă principala cauză pentru ieşirea de pe piaţa muncii, 
în cazul femeilor în vârstă, lucrurile sunt mai complexe. Pentru femei, responsabilităţile 
personale sau familiale constituie într-o mai mare măsură motivaţia principală pentru  
neparticiparea pe piaţa muncii, decât pensionarea.  

Desfiinţarea pensionării obligatorii, furnizarea mai multor structuri de îngrijire, mai ales 
pentru femeile în vârstă, şi contracararea percepţiilor negative ale unor lucrători vârstnici în 
legătură cu şansele lor pe piaţa muncii, toate acestea ar putea contribui la creşteri 
semnificative ale participării active a persoanelor în vârstă. Ar trebui analizată crearea de 
oportunităţi corespunzătoare de angajare şi condiţii de muncă şi de angajare bune, pentru a 
încuraja lucrătorii în vârstă să rămână în câmpul muncii pentru mai mult timp. 

Este interesant faptul că în ţările cu rate ridicate de angajare în rândul femeilor se 
înregistrează şi rate superioare de fertilitate, ceea ce s-ar putea explica prin faptul că echilibrul 
satisfăcător între viaţa profesională şi viaţa personală în rândul femeilor ar putea constitui un 
factor esenţial atât pentru rate mai mari de încadrare în muncă a femeilor, cât şi pentru rate 
superioare ale fertilităţii. Angajarea cu fracţiune de normă este considerată drept o bună 
modalitate de tranziţie treptată spre pensie, dar numai 11% dintre bărbaţi şi 38% dintre femei 
cu vârste cuprinse între 55-64 de ani lucrează cu fracţiune de normă. Astfel, tranziţia tipică 
pare să rămână încă de la munca cu normă întreagă la pensia cu normă întreagă.

Femeile - prestatoare de servicii de îngrijire
Femeile în vârstă contribuie semnificativ la bunul mers la societăţii în diverse moduri: îşi 
ajută copii şi nepoţii, dar şi părinţii, sunt principalii prestatori de servicii de îngrijire şi 
lucrează ca voluntare; dar totuşi rolul lor în activităţile de îngrijire nu este suficient apreciat.
Problematica îngrijirilor pe termen lung este extrem de sensibilă la aspectele de gen, pentru 
că, în majoritatea ţărilor europene, femeile constituie atât majoritatea beneficiarilor (având o 
speranţă de viaţă mai mare), cât şi majoritatea prestatorilor (prestând, de obicei, îngrijiri 
neplătite, nerecunoscute oficial, fapt care are adesea consecinţe asupra calităţii vieţii lor. 
Majoritatea celor care îngrijesc persoane în vârstă sau persoane cu dizabilităţi sunt femei, iar 
datorită fenomenului îmbătrânirii populaţiei sarcinile de îngrijire pe care trebuie să le 
îndeplinească femeile sunt din ce în ce mai mari, ceea ce are consecinţe asupra calităţii vieţii 
lor. În Europa, o parte din ce în ce mai mare a populaţiei are nevoie de asistenţă în viaţa 
cotidiană, asistenţă care este furnizată de femei în mod voluntar. Uneori, dacă este nevoie de 
asistenţă continuă, persoana care o face îşi părăseşte locul de  muncă. 
Cum cei care îngrijesc în familie sunt, în principal, femei peste 50 de ani, ale căror rate de 
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încadrare în muncă nu ating nici acum obiectivele UE, pentru a le îmbunătăţi opţiunile de 
angajare vor fi necesare noi politici şi resurse pentru a le permite să-şi realizeze un echilibru 
între viaţa profesională şi cea de familie şi pentru a promova solidaritatea între generaţii în 
cadrul familiilor.

Femeile sunt adesea şi din ce în ce mai mult suprareprezentate în rândul populaţiei vârstnice 
izolate datorită creşterii numărului de divorţuri şi a speranţei de viaţă mai scăzute pentru 
bărbaţi. Văduvele şi femeile în vârstă singure se confruntă, în general, cu riscul de sărăcie, cu 
izolarea şi cu excluderea socială.

În conformitate cu OECD, persoanele care prestează servicii de îngrijire nerecunoscute oficial 
pot fi împărţite în trei categorii. Prima categorie cuprinde rude, prieteni sau voluntari care nu 
primesc niciun fel de compensare pentru munca lor. A doua categorie cuprinde persoane care 
îngrijesc şi care primesc plăţi în numerar/indemnizaţii ca parte a unor programe de retribuire 
în numerar şi a unor programe referitoare la opţiunile consumatorilor. De obicei, aceştia sunt 
rude sau prieteni. Cea de a treia categorie cuprinde persoane, nerecunoscute oficial, care 
prestează servicii de îngrijire în mod nedeclarat, ilegal. Aceştia din urmă beneficiază de unele 
forme de plată din partea celor pe care îi îngrijesc, dar fără a fi angajaţi cu un contract de 
muncă. Pentru a evita penalizarea femeilor în vârstă în ceea ce priveşte drepturile lor de 
pensie, pentru că au prestat servicii de îngrijire neplătite, părăsind astfel piaţa muncii, ar putea 
fi luate în discuţie câteva opţiuni. Ţinând seama de importanţa îngrijirilor informale în multe 
societăţi şi de faptul că aceste servicii sunt prestate în cea mai mare parte de femei, se pot 
adopta măsuri de sprijinire a celor care îngrijesc şi nu sunt recunoscuţi oficial, măsuri cu 
consecinţe pozitive asupra incluziunii femeilor pe piaţa muncii şi a reconcilierii între munca 
oficială şi responsabilităţile de îngrijire. Sprijinul pentru aceştia ar putea cuprinde oferirea de 
informaţii şi cursuri de pregătire, avantaje fiscale şi rambursări de impozite, reglementarea 
activităţilor lucrative sau a iniţiativelor de către organizaţii private pentru a le înlesni 
combinarea activităţilor profesionale cu acele de îngrijire. Iniţiativele în materie de politici 
care sprijină accesul echitabil la LTC şi munca celor prestează neoficial activităţi de îngrijire 
cuprind: concediu pentru îngrijiri, puncte de pensii, beneficii şi indemnizaţii, în numerar sau 
în natură şi program flexibil la locul de muncă. Furnizarea unor servicii de îngrijire pe termen 
lung poate sprijini femeile să-şi păstreze locul de muncă şi poate avea un impact de gen 
relevant în ceea ce priveşte calitatea vieţii şi incluziunea socială, atât pentru cei care îngrijesc, 
cât şi pentru cei îngrijiţi. Mai mult chiar, în unele state membre concediul parental este extins 
şi la bunici. Aceste iniţiative sunt, totuşi, extrem de rare încă. 

Sănătatea şi femeile în vârstă
Există boli care pot afecta mai mult femeile decât bărbaţii. În consecinţă, ar fi utilă adaptarea 
unei perspective de gen Există o serie de domenii care are avea mult de câştigat în urma 
stimulării unor cercetări specifice de gen, ale căror urmări ar fi în folosul sănătăţii femeilor. 
Femeile care îmbătrânesc sunt in mod deosebit susceptibile de fi afectate de o boală specifică 
vârstei, în special cancer la sân, afecţiuni ale memoriei (demenţă, Alzheimer), osteoporoză şi 
artrită reumatoidă. Datele OMS apreciază că 40% dintre femeile de peste 50 de ani suferă de 
fracturi osteoporotice. În plus, complicaţiile datorate bolilor vasculare coronariene în cazul 
persoanelor care suferă de diabet sau hipertensiuni, se întâlnesc mult mai des la femei decât la 
bărbaţi. 

Acţiunile de prevenire sunt extrem de importante. În unele state membre sunt deja disponibile 
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programe de depistare specifice pentru femei, dar nu în toate. 
În unele state membre, programele de prevenire ale cancerului la sân sunt gratuite pentru 
femeile cu vârste între 50-69 de ani şi fac parte din sistemul de sănătate de bază. Şi, în plus, în 
unele state membre, femeilor din această grupă de vârstă li se trimit invitaţii personale scrise 
pentru a efectua mamografii odată la doi ani.
Majoritatea politicilor şi programelor nu au o dimensiune de gen, nu sunt adresate explicit 
femeilor în vârstă, ci mai degrabă urmăresc incluziunea socială a unor grupuri definite generic 
drept „grupuri vulnerabile”. 

Femeile în vârstă sunt supuse unei discriminări multiple, nu numai pe motive de vârstă, gen, 
stare a sănătăţii, ci şi pe alte motive, în cazul în care aparţin grupurilor vulnerabile. Mai mult 
chiar, criza economică actuală afectează semnificativ femeile în vârstă deja discriminate 
pentru chestiuni referitoare la starea de sănătate sau dizabilităţi, şi din punctul de vedere al 
accesului la serviciile de bază, mai ales la îngrijiri medicale şi îngrijiri de lungă durată, 
afectate de reduceri bugetare prezente sau viitoare.

În final, gestionarea adecvată a procesului de îmbătrânire a populaţiei şi inevitabilele 
schimbări din societate pot contribui la politici economice şi sociale mai solide.  Trebuie 
depăşită retorica politică dominantă în care îmbătrânirea este considerată o povară economică 
şi socială pentru societate. Este esenţială integrarea dimensiunilor referitoare la gen şi vârstă 
în toate strategiile destinate îmbătrânirii active la toate nivelurile de guvernare.


