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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la eliminarea stereotipurilor de gen în UE
2012/2116 (INI).

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația de la Beijing și Programul de acțiune adoptat în cadrul celei 
de-a patra conferințe mondiale privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și 
rezoluțiile Parlamentului din 18 mai 2000, privind urmărirea Programului de acțiune de la 
Beijing1, din 10 martie 2005, privind urmărirea Programului de acțiune al celei de-a patra 
conferințe mondiale privind femeile (Beijing + 10)2 și din 18 mai 2000, privind urmările 
Programului de acțiune de la Beijing (Beijing +15)3,

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

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

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

– având în vedere concluziile Consiliului din 2 decembrie 1998 care stipulează că evaluarea 
anuală a punerii în aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing va include indicatori și 
parametri de referință calitativi și cantitativi,

– având în vedere declarația comună a miniștrilor UE pentru egalitatea de gen, făcută la 4 
februarie 2005 în contextul evaluării la 10 ani a Platformei de acțiune de la Beijing, în 
care se reafirmă, printre altele, susținerea fermă și angajamentul în vederea punerii în 
aplicare depline și eficiente a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune,

– având în vedere concluziile Consiliului din 2-3 iunie 2005, în care statele membre și 
Comisia sunt invitate să consolideze mecanismele instituționale de promovare a egalității 
de gen și să creeze un cadru pentru evaluarea punerii în aplicare a Platformei de acțiune de 
la Beijing pentru a realiza o monitorizare mai consecventă și mai sistematică a evoluțiilor,

– având în vedere Pactul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (2011-
2020), adoptat de Consiliul European în martie 20114,

– având în vedere Strategia privind egalitatea între femei și bărbați 2010-2015, elaborată de 
Comisie și prezentată la 21 septembrie 2010, și documentul de lucru însoțitor, re5feritor la 
măsurile în vederea punerii în aplicare a strategiei,

                                               
1 JO C 59, 23.2.2001, p.258.
2 JO C 323E, 15.12.2005, p. 247.
3 JO C 348E, 21.12.2010, p. 11.
4 Anexa la concluziile Consiliului din 7 martie 2011.
5 COM(2010)0491, SEC(2010)1080,
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– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind impactul marketingului și al 
publicității asupra egalității dintre femei și bărbați1,

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

– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-
0000/2012),

A. întrucât articolul 8 din TFUE prevede că, în toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să 
elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei;

B. întrucât încă mai există stereotipuri la toate nivelele societății și la toate grupele de vârstă, 
afectând modul în care ne percepem prin concepții foarte simplificate, bazate pe norme, 
practici construite social și credințe  care sunt adesea culturale,  provenite din religie și 
promovate de aceasta, și care reflectă relațiile de putere subiacente; întrucât toate formele 
directe sau indirecte de discriminare de gen trebuie eliminate pentru a garanta femeilor 
dreptul la tratament egal și  schimbarea percepției culturale că femeile sunt în multe cazuri 
ființe pasive și inferioare bărbaților;

Mijloacele de comunicare și educația

C. întrucât discriminarea de gen din presă și publicitate este încă frecventă și facilitează 
reproducerea stereotipurilor de gen;  

D. întrucât copiii se confruntă cu stereotipurile de gen de la o vârstă fragedă prin serialele 
TV, reclamele de la TV, materialele de studiu și programe educaționale, care le 
influențează percepția lor asupra modului în care ar trebui să se comporte personajele 
feminine și masculine;

Piața muncii 

E. întrucât femeile au câștigat în anul 2011 cu 16,4/% mai puțin ca bărbații pentru aceleași 
locuri de muncă;

F. întrucât, în ceea ce privește echilibrarea vieții profesionale cu viața privată, femeile sunt în 
general reprezentate disproporționat în categoria locurilor de muncă flexibile, ceea ce 
sugerează că concepția tradițională că femeile își asumă responsabilitatea principală 
pentru îngrijirea familiei, este încă persistentă, obligându-le să aleagă locuri de muncă cu 
fracțiune de normă și limitându-le oportunitățile pe piața muncii;

G. întrucât stereotipurile de gen limitează oportunitățile pe piața muncii, mai ales în cazul 
femeilor, în sectoare specifice dominate de bărbați, cum ar fi pompierii și construcțiile;

Procesul decizional în economie și politică 

H. întrucât, studiul Comisiei din 2011 demonstrează că în 2012, în Uniunea europeană, 
femeile reprezintă 14% din membrii consiliilor de administrații ale celor mai mari 
companii, sugerând existența unui așa-numit „plafon de sticlă” care îngreunează accesul 

                                               
1 JO C 59295E, 04.12.09, p. 43.
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femeilor la funcțiile superioare de conducere;

I. întrucât, în pofida unor succese în ultimii ani, femeile continuă să fie subreprezentate la 
nivel decizional politic, atât la nivel național cât și la nivelul UE; întrucât reprezentarea 
femeilor în guvernele și parlamentele naționale  a crescut de la 21% în 2004 la 23% în 
2009, în timp ce reprezentarea femeilor în Parlamentul European a crescut de la 30% în 
2004 la 35% în 2009;

J. întrucât trebuie eliminate stereotipurile de gen, deoarece limitează aspirațiile tinerelor 
femei și  determină femeile să nu dorească poziții superioare de conducere în sectoarele 
financiare, economice sau politice al nivel decizional, atât în sfera publică cât și în cea 
privată;

Acțiunile UE

1. constată că a fost o lipsă aproape totală de progrese în respectarea angajamentelor luate ca 
parte a Platformei de acțiune de la Beijing și subliniază necesitatea unor indicatori noi în 
zona stereotipurilor de gen și a unor rapoarte analitice al nivelul UE și invită Institutul 
european pentru egalitatea de gen să se ocupe de aceasta;

2. notează că, în pofida angajamentelor UE referitoare la egalitatea dintre bărbați și femei, 
există încă discrepanțe în ceea ce privește nediscriminarea femeilor și egalitatea de gen în 
domeniile securității sociale, educației, mijloacelor de comunicare; subliniază necesitatea 
unei legislații noi în aceste domenii și invită Comisia să țină seama de problematica 
egalității de gen în toate domeniile politice; 

3. invită Comisia și statele membre să folosească Fondul social european (FES) să combată 
stereotipurile de gen în diferitele profesii prin acțiuni pozitive, învățarea pe tot parcursul 
vieții și încurajarea fetelor să opteze pentru studii în domenii care nu sunt în mod 
tradițional considerate „feminine”;

Educația și mijloacele de comunicare

4. subliniază necesitatea unor cursuri speciale de orientare profesională în educația primară 
și secundară, precum și în instituțiile de învățământ superior, pentru a informa tinerii în 
legătură cu consecințele negative ale stereotipurilor de gen și a-i încuraja să ia în 
considerație și să îmbrățișeze profesii care au fost în trecut considerate tipic „masculine” 
sau „feminine”; solicită să se furnizeze sprijin pentru orice acțiune dedicată reducerii 
prevalenței stereotipurilor de gen în rândul copiilor mici;

5. atrage atenția asupra faptului că stereotipurile de gen din publicitate prezentate în timpul 
programelor TV pentru copii reprezintă o problemă particulară, deoarece acestea au 
influență asupra socializării de gen și, în consecință, asupra modului în cere se percep 
copiii pe ei înșiși, membrii familiei și lumea exterioară; subliniază  importanța reducerii 
expunerii copiilor la stereotipurile de gen la cele mai fragede vârste;

6. subliniază necesitatea organizării unor cursuri speciale dedicate stereotipurilor de gen în 
presă pentru comisiile și organismele de autoreglementare naționale, responsabile de 
publicitate, pentru a crește nivelul de conștientizare a influenței negative a imaginilor care 
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discriminează din perspectiva genului, prezentate la televizor și în campaniile de 
marketing și de publicitate;

Piața muncii

7. atrage atenția supra preocupării crescânde în legătură cu influența negativă a 
stereotipurilor de gen asupra diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați de 16,4% și 
invită Comisia și statele membre să țină seama de acest fapt atunci când elaborează 
politici noi;

8. subliniază necesitatea unor activități de conștientizare cu scopul de a informa angajatorii 
și angajații cu privire la legătura dintre stereotipurile de gen și diferențele de salarizare, 
pentru a informa și alți actori din societate cu privire la faptul că stereotipurile de gen 
reduc șansele femeilor, atât pe piața muncii cât și în viețile lor private, și pentru a încuraja 
transparența la nivelul întreprinderilor publice și private și al agențiilor;

9. solicită Comisiei să promoveze cotele în ocupațiile care sunt în mod tradițional 
considerate „masculine”, deoarece stereotipurile provin și din prezența foarte reducă a 
femeilor în anumite poziții; constată că prezența unui număr mai mare de femei în 
ocupațiile tradițional masculine va slăbi relevanța unor astfel de stereotipuri;

10. reamintește Comisiei că femeile în vârstă sunt în mod deosebit afectate de discrepanțele 
de remunerare, deoarece aceasta crește riscul de sărăcie extremă și persistentă odată ce 
femeile au ajuns la vârsta de pensionare;

11. constată că probabilitatea ca femeile în vârstă să devină sărace când ajung la vârsta de 
pensionare va crește ca urmare a noilor norme de pensionare în UE; subliniază, așadar, 
importanța nesusținerii unor amendamente la Cartea albă care să crească diferența de 
pensie între bărbați și femei;

Procesul decizional economic și politic

12. atrage atenția supra faptului că reprezentarea femeilor în guvernele naționale s-a situat la 
23% în 2009 și salută ideea introducerii de cote pentru a crește numărul de demei din 
guvernele și parlamentele naționale, precum și din instituțiile UE;

Alte acțiuni

13. invită statele membre să reflecteze asupra concepțiilor lor în legătură cu femeile și bărbații 
pe piața muncii, deoarece stereotipurile pot conduce la creșterea segregației ocupaționale 
și a discrepanțelor de salarizare dintre femei și bărbați;

14. invită Comisia și guvernele naționale ale statelor membre să încurajeze mai multe studii 
asupra stereotipurilor de gen și să colecteze date suplimentare despre acestea, elaborând 
mai mulți indicatori pentru procesul de stereotipizare a genurilor;

15. invită comisia să solicite statelor membre să își respecte angajamentele luate în cadrul 
Pactului european privind egalitatea de gen;

16. încurajează Institutul european pentru egalitatea de gen și diferitele institute naționale 
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dedicate egalității de gen să promoveze în continuare cercetarea cauzelor fundamentale ale 
stereotipurilor de gen și impactul acestora asupra egalității de gen, și subliniază importanța 
schimburilor de idei și de studii noi consacrate celor mai bune practici, în scopul 
eliminării stereotipurilor de gen în statele membre și în instituțiile UE;

17. reamintește Comisiei rezoluția Parlamentului din 3 septembrie 2008 referitoare la modul 
în care marketingul și publicitatea afectează egalitatea dintre bărbați și femei și o invită să 
transpună în practică recomandările propuse în prezenta rezoluție;

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

La 15 septembrie 1995, a avut loc la Beijing cea de a patra Conferință mondială privind 
femeile, în care au fost adoptate Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune.  Conferința 
și-a propus „eliminarea tuturor obstacolelor din calea participării active a femeilor în toate 
sferele vieții publice și private, prin participarea deplină și egală în domeniile economice, 
sociale, culturale și politice de luare a deciziilor”. În acest document fundamental pentru toate 
activitățile legate de egalitatea de gen la nivel internațional, se remarcă faptul că egalitatea de 
gen este un drept al omului și o condiție esențială pentru egalitatea, dezvoltare și pace. 
Uniunea Europeană examinează în fiecare an, progresele realizate pentru atingerea 
obiectivelor care au fost stabilite în 1995.

Platforma de acțiune stabilit o agendă pentru următoarele douăsprezece domenii:: sărăcie, 
educație și formare, sănătate, violență, conflictele armate, economia, puterea și de luare a 
deciziilor, mecanismele instituționale, drepturile omului, mass-media, mediu, și situația 
fetelor.  Pentru a reduce amplitudinea problemei, acest raport se concentrează asupra cauzelor 
stereotipurilor de gen în domenii precum educația, mass-media, publicitate, piața forței de 
muncă și procesul decizional.

Din 1995, Parlamentul European a adoptat trei rezoluții privind drepturile femeilor ca urmare 
a Conferinței de la Beijing. În 2000, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind acțiunile 
întreprinse ca urmare a Platformei de acțiune de la Beijing1, în 2005, a adoptat rezoluția 
privind Beijing +102, iar în 2010 a adoptat rezoluția cu privire la Beijing +153. În plus, la 3 
septembrie 2008, Comisia a adoptat o rezoluție cu privire la modul de comercializare și de 
publicitate afectează egalitatea de șanse între femei și bărbați4. 

Mai mult, nu trebuie uitat faptul că egalitatea de gen este un drept fundamental al omului. În 
conformitate cu articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, „în toate 
acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între 
bărbați și femei”.

Cu toate acestea, la peste 15 ani după Conferința de la Beijing, stereotipurile de gen și 
inegalitatea între femei și bărbați sunt încă probleme comune în Uniunea Europeană de astăzi. 
Presupoziții stereotipe despre femei pe piața forței de muncă conduc la segregarea 
profesională și decalaj de remunerare între femei și bărbați. Un decalaj de remunerare între 
femei și bărbați de 16,4% în 2010, ilustrează gravitatea acestei probleme. În plus, femeile sunt 
de multe ori subreprezentate sau invizibile în mass-media, sau reprezentate în mass-media în 
roluri care sunt considerate în mod tradițional „feminine”, ceea ce încurajează și mai mult 
discriminarea de gen în diferite domenii ale societății și în toate grupele de vârstă. 

Prevalența stereotipurilor de gen negative, bazate pe convingeri și atitudinilor sociale 
afectează femeile și le restrânge oportunitățile și opțiunile în sfera socială, economică și 
politică. Pentru a rezolva problema lipsei de femei la nivelurile superioare economice și 
                                               
1 JO C 59, 23.2.2001, p.258.
2 JO C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
3 JO C 348 E, 21.12.10, p. 11.
4 JO C 295 E, 04.12.09, p. 43.
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politice de luare a deciziilor, trebuie abordată persistența stereotipurilor de gen în toate 
nivelurile societății. 

Scopul acestui raport este, prin urmare, reducerea prevalenței stereotipurilor de gen negative 
în UE, care limitează posibilitățile și șansele bărbaților, dar chiar mai mult a femeilor. Sunt 
necesare noi politici și legislație nouă la nivelul UE pentru a aborda stereotipurile de gen în 
domeniile educației, mass-media și publicitate, piața forței de muncă și economice și politice 
de luare a deciziilor. 
Pentru a crește numărul de femei de pe piața forței de muncă și la nivel decizional în 
economie și politică, trebuie abordate următoarele aspecte:

 stereotipurilor de gen în școlile primare și secundare influențează percepția copiilor și 
a tinerilor asupra modului în care ar trebui să se comporte bărbații și femeile.  ar trebui 
să fie introduse prin urmare,  programe educaționale speciale și materiale de studiu, în 
care bărbații și femeile să nu mai fie exemplificați în rolurile lor tradiționale, bărbații 
ca susținători ai familiei iar femeile ca îngrijitoare ale copiilor; 

 cu referire la mass-media și publicitate, trebuie, de asemenea, fie remarcat faptul că 
este în creștere vizionarea nesupravegheată a televizorului de către copii și tinerilor, 
începând de la o vârstă foarte fragedă;  stereotipurilor negative de gen pot avea așadar, 
o influență semnificativă asupra încrederii tinerelor femei și a respectul de sine, în 
special în rândul adolescenților , conducând la reducerea aspirațiile lor, a opțiunilor și 
a posibilităților lor profesionale de viitor; având în vedere influența semnificativă a 
mass-mediei asupra percepției oamenilor privind egalitatea de gen, sunt necesare 
cursuri speciale de orientare pentru a sensibiliza comisiile și organismele de 
autoreglementare naționale, responsabile de publicitate, cu privire la influențele 
negative ale discriminării de gen și stereotipurile din mass-media;

 reprezentarea disproporționată a femeilor în locuri de muncă cu fracțiune de normă și 
de diferența de remunerare între femei ți bărbați arată în mod clar că stereotipurile de 
gen dau naștere la discriminarea de gen pe piața forței de muncă; prin urmare, sunt 
necesare campanii de sensibilizare pentru a informa angajatorii, angajații și părțile 
interesate cu privire la legătura dintre stereotipurile de gen și diferența de remunerare 
între femei și bărbați și legătura dintre locurile de muncă cu fracțiune de normă și 
riscul unor fondurilor de pensii mai mici, atunci când oamenii ajung la vârsta de 
pensionare;

 există, de asemenea, o legătură puternică între stereotipurile de gen și reprezentarea 
redusă a femeilor în procesul decizional politică și economic, atât în public și în sfera 
privată, inclusiv în parlamentele și guvernele naționale ale statelor membre și 
instituțiile UE; acest fapt nu indică numai „plafonul de sticlă” cu care se confruntă 
femeile, ci și faptul că stereotipurile limitează aspirațiile de carieră ale femeilor.

Diferența de remunerare de 16,4%, nu numai că dezavantajează femeile pe piața forței de 
muncă, dar are, de asemenea, un efect negativ grav  asupra drepturilor lor de pensie. Atât 
femeile cât și bărbații sunt expuși la stereotipurile de gen pe toată durata întregii vieți,  de la 
așteptările legate de modul în care băieții și fetele trebuie să se comporte în școlile primare și 
secundare, la așteptările specifice mai târziu în viață, la alegerile de carieră, de reprezentare a 
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acestora pe piața forței de muncă. Reprezentarea excesivă a femeilor în locuri de muncă 
flexibile și part-time sugerează că ideea tradițională a responsabilității de îngrijire a copiilor 
este a mamei, e valabilă și astăzi, limitând șansele lor pe piața forței de muncă. Cu noile 
planuri ale UE de relaxare a restricțiilor și procedurilor de concediere și de încetare a 
contractelor de muncă, femeile vor fi acum și  mai dezavantajate și supuse la și mai multă 
nesiguranță.

În afară de aceasta, influențele negative ale stereotipurilor de gen sunt cele mai pregnante, 
atunci când femeile ajung la vârsta de pensionare. Insecuritatea datorată de programului de 
lucru flexibil, în combinație cu diferența de remunerare între femei și bărbați, crește șansa 
femeilor de a ajunge în sărăcie extremă și persistentă, după ce au atins vârsta de pensie. 
Inegalitatea dintre bărbați și femei, ca urmare a stereotipurilor de gen este, prin urmare, 
cumulativă,  cu cât femeile sunt expuse mai mult la stereotipuri, cu atât mai mari sunt șansele 
lor de a ajunge în sărăcie mai târziu. Acest efect este amplificat de noile planuri ale UE de 
economii la nivelul pensiilor de stat și de introducere a mai multor reguli privind fondurile de 
pensii din al doilea pilon. Reorientarea pensiilor de stat spre al doilea pilon de pensii, 
neschimbând pensiile de stat, dar crescând pilonul pensiilor private, nu numai că va crește 
riscul femeilor de a ajunge în sărăcie ci va conduce, de asemenea, la un decalaj mai mare al 
veniturilor între bărbații și femeile în vârstă.


