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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la impactul crizei economice asupra egalității între femei și bărbați și a 
drepturilor femeilor
(2012/2301(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8, articolul 153 alineatul (1) punctul (i) 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 Comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012 intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173) și documentul însoțitor privind 
exploatarea potențialului ocupării forței de muncă în sectorul serviciilor destinate 
persoanelor și gospodăriilor (SWD(2012)0095),

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială (COM(2011)0609),

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

– având în vedere raportul Comisiei din 2011 intitulat „Progrese privind egalitatea dintre 
femei și bărbați în 2010” SEC(2011)0193,

– 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 Propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre – Partea a II-a a Orientărilor integrate 
Europa 2020 (COM(2010)0193),

– având în vedere Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul 
pieței interne1, 

– având în vedere Directiva 2006/54/CE 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)2, 

– având în vedere Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a 
principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
2 JO L 204, 26.07.06, p. 23.
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servicii și furnizarea de bunuri și servicii1 ; 

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piața muncii2,

– având în vedere rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la aspectele de gen ale recesiunii 
economice și crizei financiare3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 octombrie 2010 privind femeile aflate în condiții 
precare de muncă4,

– având în vedere rezoluția sa din 8 februarie 2011 privind egalitatea dintre femei și bărbați 
în Uniunea Europeană - 20105,

– având în vedere rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la sărăcia în rândul femeilor din 
Uniunea Europeană6,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 referitoare la femei și conducerea 
întreprinderilor7, 

– având în vedere rezoluția sa din 13 septembrie 2011 referitoare la spiritul întreprinzător al 
femeilor în întreprinderile mici și mijlocii8,

– având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2011 privind situația mamelor singure9,

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2012 privind egalitatea dintre femei și bărbați în 
Uniunea Europeană - 201110, 

– având în vedere rezoluția sa din 24 mai 2012 conținând recomandări adresate Comisiei 
privind aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și femeilor pentru muncă 
egală sau muncă de valoare egală11,

– având în vedere rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la condițiile de muncă ale 
femeilor din sectorul serviciilor12,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 
                                               
1 JO L 373, 21.12.04, p. 37.
2 Texte adoptate, P6_TA(2009)0371.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0231.
4 JO C 70E, 08.03.2012, p. 1.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0085.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0086.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0330.
8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0367.
9 Texte adoptate, P7_TA(2011)0458.
10 Texte adoptate, P7_TA(2012)0069.
11 Texte adoptate, P7_TA(2012)0225.
12 Texte adoptate, P7_TA(2012)0322.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizele 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare 
regională (A6-0000/2012),

A. întrucât Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai mare criză economică și financiară 
de la Marea Depresiune din anii '30, această criză dând naștere unei creșteri semnificative 
a ratei șomajului în statele membre; întrucât faptul că această criză are consecințe 
deosebit de grave asupra femeilor, acestea fiind direct afectate prin pierderea și 
înrăutățirea locurilor de muncă, și, indirect, prin reducerile bugetare operate în serviciile 
publice și ajutoarele sociale; întrucât este așadar, important să se ia în considerare 
perspectiva egalității de gen în abordarea acestei crize și în elaborarea unor soluții pentru 
a-i face față;

B. întrucât, la momentul intrării în criză economică, impactul a fost mai puternic pentru 
bărbați decât pentru femei, iar evoluția ratei șomajului la bărbați și femei arată un decalaj 
în timp: femeile nu au fost primele victime ale crizei, dar acum sunt mult mai afectate de 
consecințele sale și pe termen mai lung; întrucât această fază este mult mai puțin 
documentată și, prin urmare, există tendința de a subevalua impactul asupra femeilor;

C. constatând că femeile șomere nu sunt de multe ori luate în considerare în datele oficiale, 
acestea având tendința de a se retrage de pe piața forței de muncă și de a efectua muncă 
neplătită sau neoficială;

D. întrucât reducerile făcute de guverne prin implementarea măsurilor de austeritate 
afectează sectorul public, unde femeile sunt cel mai prezente - constituind aproximativ 
70% din angajații din sector - iar femeile sunt principalele victime ale măsurilor de 
austeritate;

E. întrucât, pentru femei, scăderea locurilor de muncă este însoțită mai ales de ajustarea 
programului de lucru, iar relansarea economică va fi, cel mai probabil, mai rapidă în 
sectorul industrial și va conduce, astfel, la o relansare a ocupării pentru bărbați, care va 
crește mai repede decât cea în rândul femeilor; întrucât aceasta va fi, așadar, mai afectată 
pe termen lung de economiile efectuate în serviciile publice;

F. întrucât consecințele crizei actuale vor avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra 
femeilor pe termen mai lung, deoarece carierele lor neliniare, alcătuite din locuri de  
muncă precare sau informale, prost plătite, adesea cu fracțiune de normă, conduc în cele 
din urmă la drepturi de pensii foarte mici;

G. întrucât stereotipurile afectează angajarea femeilor și persistă ideea că șomajul în rândul 
bărbaților este mult mai grav decât cel în rândul femeilor;

H. întrucât aproximativ 23% dintre cetățeni s-au confruntat cu riscul de sărăcie sau de 
excluziune socială în 20101, iar pauperizarea populației afectează mai ales femeile, 
categorie afectată de multiple dificultăți: familiile monoparentale, concentrate în marea 
majoritate în jurul femeilor, dificultăți legate de păstrarea sau găsirea unui loc de muncă 
în acest context, dificultăți în găsirea unei locuințe și în asumarea responsabilității pentru 

                                               
1 Eurostat, 23% din cetățenii UE riscă să fie săraci sau excluși sociali în 2010 - Nr. 9/2012.
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persoanele aflate în îngrijire (copii, părinți, persoane bolnave sau cu dizabilități);

I. întrucât se constată o creștere a muncii informale și neplătite, voluntară sau nu, în rândul 
femeilor, ca urmare a crizei, iar, potrivit unui studiu OCDE1,  munca domestică reprezintă 
33% din PIB-ul țărilor membre ale OCDE;

J. întrucât femeile au fost principalii beneficiari ai locurilor de muncă create în UE între 
1998 (rata de ocupare a femeilor în UE - 55,6%) și 2008 (rata de ocupare a femeilor în 
UE - 62, 8%)2, ocuparea forței de muncă a crescut cu 12,7% pentru femei și doar cu 
3,18% pentru bărbați, dar întrucât șomajul este ușor mai ridicat în rândul femeilor în 
20123 (10, 7% pentru femei față de 10,6% pentru bărbați);

K. întrucât în 2011, 31,6% dintre femei au lucrat cu fracțiune de normă, față de 8,1% dintre 
bărbați;

L. întrucât femeile care intră pe piața muncii joacă un rol important în revenirea creșterii 
economice, acestea contribuind la creșterea veniturilor familiei, ceea ce conduce la un 
consum crescut și dinamizează economia,,

1. reamintește faptul că egalitatea între bărbați și femei este un obiectiv fundamental al 
Uniunii Europene și trebuie să fie unul dintre principiile fundamentale care stau la baza 
răspunsurilor la actuala criză economică și financiară;

2. reamintește că după atingerea unei rate de ocupare a femeilor de 62,8% în anul 2008, 
după  o creștere constantă de peste zece ani, UE a înregistrat o scădere ușoară a ratei de la 
începutul crizei economice, ea ajungând la 62,3% pentru anul 2011; subliniază prin 
urmare, necesitatea de a oferi soluții durabile, luând în considerare perspectiva egalității 
de gen în domeniul politicilor de salvare a locurilor de muncă și de relansare a creșterii
economice;

3. insistă asupra faptului că, în pofida unor rate ale șomajului comparabile între bărbați și 
femei, criza a avut efecte diferențiate asupra lor, femeile fiind afectate de înrăutățirea mai 
accentuată a condițiilor de muncă, de o scădere semnificativă a veniturilor lor din cauza 
unor factori precum persistența inegalității salariale între bărbați și femei, cu o medie de 
aproximativ 17%, inegalitățile în compensația de șomaj rezultată, creșterea angajării cu 
fracțiune de normă sau multiplicarea locurilor de muncă precare sau pe durată 
determinată, în detrimentul locurilor de muncă mai stabile;

4. reamintește că persistă disparități foarte accentuate între statele membre ale Uniunii 
Europene, rata de ocupare a femeilor variind între 48,6% și 77,2%, iar aceste situații 
contrastante necesită răspunsuri adecvate fiecărei situații;  subliniază, în plus, necesitatea 
unor indicatori comuni fiabili, pentru a evalua nevoile și a formula răspunsuri adecvate;

5. reamintește că înainte de declanșarea crizei economice, femeile erau deja majoritare în 
ocuparea de locuri de muncă cu condiții precare sau cu fracțiune de normă și că această 

                                               
1 OCDE, Panorama de la société 2011, les indicateurs sociaux de l'OCDE, @OCDE2011
2 Eurostat, Rata de ocupare a femeilor, UE -27.
3 Eurostat, Rata armonizată a șomajului în rândul bărbaților și femeilor, septembrie 2012, Uniunea Europeană.
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tendință a fost consolidată de criza;

6. subliniază faptul că femeile au jucat un rol vital în rezistența în fața crizei și că, conform 
publicațiilor recente, au jucat un rol esențial în îmbunătățirea competitivității și a 
performanței întreprinderilor, atunci când ocupau poziții de conducere și, prin urmare, ele 
trebuie urgent implicate în elaborarea planurilor de redresare în scopul promovării 
coeziunii sociale;

7. insistă asupra faptului că actuala criză economică și financiară și reducerile bugetare care 
au decurs din aceasta nu trebuie să pericliteze rezultatele politicilor de promovare a 
egalității între bărbați și femei și nici să devină un pretext pentru refacerea eforturilor în 
acest domeniu;

8. reamintește faptul că reducerea bugetelor publice a avut drept efect creșterea inegalităților 
între bărbați și femei, a șomajului în rândul femeilor, ele constituind majoritatea 
angajaților din sectorul public și principalii beneficiari ai politicilor sociale, precum și, 
creșterea, în consecință, și mai mare a feminizării sărăciei;

9. invită Comisia și statele membre să integreze o abordare holistă a egalității între femei și 
bărbați în toate politicile de ocupare a forței de muncă, să ia măsurile necesare pentru a 
facilita revenirea pe piața muncii a femeilor și să includă această abordare în orientările 
Uniunii Europene privind ocuparea forței de muncă;

10. salută propunerea de directivă privind realizarea unui echilibru mai bun între bărbați și 
femei în conducerea întreprinderilor;

11. cere statelor membre să implementeze politici de formare masivă a angajaților, pentru a-i  
pregăti în vederea schimbării locului de muncă sau a ocupării de noi locuri de muncă, 
luând în considerare rolul specific al femeilor; solicită ca planurile de formare să fie 
aplicate în mod sistematic în întreprinderi, pentru a pregăti reconversia profesională a 
angajaților și pentru a oferi reclasificări personalizate, precum și să ofere formare 
adecvată pentru solicitanții de locuri de muncă care au un nivel scăzut de calificare;

12. invită Comisia și statele membre să promoveze politici și programe de formare 
profesională pentru femei, pentru a crește participarea acestora în diferite sectoare de 
activitate, prin oferirea de măsuri specifice de sprijin pentru femei, pentru ca acestea să 
poată combina activitățile profesionale cu formarea profesională și cu viața de familie;  
reamintește rolul important jucat de Fondul Social European în inserția profesională, prin 
intermediul politicilor sale de formare, și invită statele membre și autoritățile locale să 
promoveze utilizarea acestuia;

13. reamintește că, în multe state membre, accesul la primul loc de muncă cu normă integrală 
pentru femeile tinere (cu vârste între 15 și 24 de ani) a scăzut de la începutul crizei și că, 
pentru a remedia această situație, multe dintre acestea își prelungesc studiile; constată că, 
în pofida acestei tendințe și a faptului că, în general, o mai bună pregătire asigură 
femeilor o mai bună protecție, valorificarea diplomelor lor este mai puțin reușită decât în 
cazul bărbaților;

14. invită statele membre să promoveze spiritul antreprenorial al femeilor, încurajând și 
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sprijinind femeile care înființează întreprinderi, facilitând accesul femeilor la finanțare, în 
special prin microcredite, precum și încurajând dezvoltarea rețelelor feminine de 
antreprenoriat și sponsorizare;

15. invită statele membre să promoveze spiritul antreprenorial al femeilor în economia 
„verde”, ca sursă pentru crearea de noi locuri de muncă;  constată faptul că energiile 
regenerabile pot crea noi oportunități de locuri de muncă pentru antreprenoare, în zonele 
în care șomajul în rândul femeilor este deosebit de ridicat;

16. invită statele membre să sprijine crearea de locuri de muncă în sectorul economiei sociale 
și solidare, acolo unde predomină forța de muncă feminină; 

17. insistă asupra instituirii unei politici de transport în comun care să ia în considerare 
egalitatea de gen, pentru a permite femeilor să participe mai activ la piața forței de muncă 
și la căutarea de locuri de muncă, furnizându-le o mobilitate reală și permițându-le o mai 
bună conciliere a vieții de familie cu viața profesională;

18. invită Comisia și Consiliul să adopte un plan de acțiune pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite la Barcelona, privind o mai bună gestionare a modalităților de îngrijire a copiilor 
și înființarea de creșe în întreprinderi, sau creșe comune pentru mai multe întreprinderi;  
subliniază importanța negocierii colective cu partenerii sociali pentru a îmbunătăți 
echilibrul între viața profesională și cea de familie, la nivel sectorial, național și regional;

19. insistă asupra faptului că deciziile luate de unele state membre de a reduce bugetele 
destinate ajutorului pentru creșterea copiilor, pentru înscrierea în școli și la activități 
extrașcolare și pentru sprijin personal au un impact direct asupra femeilor, care își asumă 
majoritatea sarcini suplimentare rezultate;

20. remarcă faptul că sărăcia în rândul femeilor se datorează nu numai recentei crize 
economice, ci și unei multitudini de factori precum stereotipurile, diferențele de 
remunerare între bărbați și femei, lipsa de reconciliere a vieții de familie cu viața 
profesională, speranța de viață mai mare în rândul femeilor și, în general, toate tipurile de 
discriminare pe criterii de gen, care afectează în special femeile;

21. observă că criza economică favorizează hărțuirea și violența în toate formele sale, precum 
și prostituția, fenomene ale căror victime sunt femeile, încălcându-se drepturile omului;

22. solicită, în absența unor date fiabile, să se evalueze impactul crizei economice asupra 
condițiilor de muncă ale femeilor: discriminările la angajare, creșterea volumului de 
muncă, a presiunii și a stresului la locul de muncă, hărțuirea morală și psihologică; 

23. își reiterează solicitarea adresată Institutului European pentru Egalitatea de Gen de a 
efectua o monitorizare permanentă a impactului crizei financiare și economice asupra 
egalității dintre bărbați și femei, care să ofere politicilor în domeniu o imagine reală, cu 
un raport anual adresat Parlamentului European și Comisiei Europene, cu autorul unor 
indicatori preciși și fiabili; 

24. invită Comisia să preia inițiativa în demersurile de atenuare a impactului diferențiat al 
politicilor de austeritate din Europa, asupra femeilor și bărbaților, să folosească semestrul 
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european, recomandările și procesele specifice fiecărei țări, pentru a se asigura că efectele 
negative ale austerității asupra femeilor și a egalității de gen vor fi controlate la nivel 
național, pentru a fi eliminate; 

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Începând cu 2008, economia globală este afectată de crize financiare, economice și sociale 
succesive. Aspectele sociale au fost în mare parte subestimate de guvernele europene care au 
adoptat inițial măsuri de relansare financiară, pentru a formula apoi politici bugetare care să 
stopeze spirale deficitelor publice și să respecte prevederile Tratatului de la Maastricht.  
Consolidarea bugetelor statelor membre a mascat în cea mai mare parte criza socială, cauzată 
de suprapunerea crizelor economice, și care afectează în special femeile. 

În 2008, la momentul intrării în criza economică, impactul imediat asupra activității bărbaților 
a fost mai mare decât cel asupra femeilor. Ele nu au fost așadar, primele victime ale crizei, dar 
în 2009 a avut loc o creștere semnificativă.

Cu toate acestea, trebuie specificate nuanțe diferite în funcție de statul membru și de 
sectoarele de activitate.  În ceea ce privește bărbații, cele mai mari pierderi ale locurilor de 
muncă s-au înregistrat în sectorul industrial, ca răspuns imediat la criză;  femeile, ocupând 
locuri de muncă mai ales în sectorul serviciilor, au fost afectate ulterior. În mod similar, 
femeile tinere care au o pregătire mai bună au fost mai protejate de criză o perioadă mai mare, 
chiar dacă valoarea diplomei s-a diminuat și, prin urmare, și salariul lor a fost afectat.

Femeile europene sunt afectate de o criză tăcută.  Efectele crizei au fost mai lente și mai puțin 
brutale decât în cazul bărbaților, dar ele există cu adevărat. Cu toate acestea, rata de ocupare a 
bărbaților își va reveni mai repede, pe când măsurile de austeritate aplicate serviciilor publice 
vor afecta pe termen lung activitatea femeilor. 

Persistă însă ideea că șomajul masculin este mult mai grav decât cel în rândul femeilor.

Diferite aspecte ale acestor probleme au fost deja analizate în mai multe rapoarte ale Comisiei 
privind drepturile femeii și egalitatea de gen de la începutul celei de a 7-a legislaturi.

Politicile de austeritate bugetară: o dublă sancțiune pentru femei

Afectate deja, mai mult decât bărbații de șomaj, de condiții precare de angajare și de salarii 
mai mici, încă dinaintea crizei, femeile resimt acum efectul măsurilor luate de guverne pentru 
reducerea deficitelor publice, ca factor de ajustare la criză. 

Femeile care lucrează în sectorul public, unde reprezintă, în medie, aproape 70% din angajați, 
sunt principalele victime ale reducerilor bugetare hotărâte de către guvernele statelor membre. 
Reducerea numărului de persoane aflate în serviciul public a ajuns până la 25% în unele state 
membre1.  În plus, în sectorul public salariile au fost reduse sau înghețate, iar contractele cu 
durată determinată nu au fost reînnoite în multe cazuri. 

Un alt efect negativ, măsurile de reducere a alocațiilor familiale, a concediului de maternitate, 
a alocațiilor pentru familiile monoparentale au amplificat riscul de sărăcie pentru femei și au 

                                               
1 Biroul internațional al muncii, Raport privind tendințele globale în materie de ocupare a forței de muncă, 2012, 

p.20.
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determinat creșterea gradului lor de dependență față de alți membri ai familiei.

Pentru cele care își păstrează locurile de muncă, acestea se situează sub nivelul lor de 
pregătire sau de educație, menținerea locului de muncă plătindu-se cu riscul de scădere a 
nivelului de calificare. Mai mult decât atât, locurile de muncă oferite sunt mai frecvent sub 
forma unor contracte cu durată determinată sau cu timp parțial de lucru, decât contracte de 
muncă pe durată nedeterminată.

În 2011, 31,6% dintre femei au lucrat cu fracțiune de normă.  Fenomenul are o asemenea 
amploare încât Comisia Europeană nu mai vorbește de angajare cu fracțiune de normă, ci de 
șomaj parțial1. 

În strategiile lor de evitare a șomajului, femeile tinere petrec adesea perioade mai lungi în 
ciclurile de educație și/sau își prelungesc stagiile profesionale, pentru a-și întârzia intrarea pe 
piața muncii, sau chiar renunță pur și simplu să-și mai caute un loc de muncă.

Pentru cele care își păstrează locul de muncă se pune problema reconcilierii dintre viața 
profesională și viața privată, ele trebuind să combine activitatea profesională cu sarcinile 
domestice, pe care le îndeplinesc majoritar, precum și cu îngrijirea persoanelor dependente 
(copii, părinți, persoane bolnave sau cu dizabilități). 

Diversele reducerile ale prestațiilor sociale și reducerile bugetelor pentru infrastructurile 
sociale, educație, îngrijirea copiilor, sănătate și pentru îngrijirea persoanelor dependente 
conduc la transferarea acestor responsabilități asupra gospodăriilor, în cea mai mare parte 
asupra femeilor, determinându-le să-și dea demisia sau să-și reducă activitatea remunerată 
pentru a se ocupa de serviciile care nu mai sunt oferite de stat, sau pe care acestea nu și le mai 
pot permite.

Pentru unele femei, munca informală reprezintă un refugiu, fie pentru că nu mai pot face față 
acestor greutăți, fie pentru că nivelul de salarizare pentru locurile de muncă pe care le dețin nu 
mai este suficient pentru a acoperi creșterile de impozite și scăderea prestațiilor sociale.  Ele 
preferă astfel, să părăsească piața forței de muncă pentru a intra în economia informală.  
Conjugarea factori contribuie la perpetuarea inegalităților de gen. 

Recomandări pentru ieșirea din criză

Perspectiva egalității de gen trebuie integrată neapărat în măsurile luate de autoritățile publice 
pentru a contracara criza.

Una dintre principalele pârghii de acțiune este educația și formarea profesională atât cea 
inițială, cât și de-a lungul vieții, pentru a se adapta la schimbările de pe piața muncii.  
Perspectivele de angajare pentru anii următori arată că 15% din locurile de muncă cu calificări 
mai scăzute sunt sortite dispariției, în timp ce 15% din noile locuri de muncă create vor 
necesita calificări înalte2. Prin urmare, este esențial să fie regândite toate politicile de formare 

                                               
1 Comisia Europeană, Raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană – 2010
2 Rezoluția Parlamentului European din 26 octombrie 2011 referitoare la agenda pentru noi competențe și locuri 

de muncă , P7_TA(2011)0466.
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profesională, luând în considerare poziția specifică a femeilor.

Din acest punct de vedere, Fondul Social European ar trebui să fie mobilizat alături de toate 
celelalte programe europene, pentru a permite o mai mare incluziune socială prin inserție 
profesională.

Trebuie subliniat faptul că reducerile bugetare au avut un impact negativ asupra reconcilierii 
vieții profesionale cu viața de familie, iar acest aspect afectează  mai ales familiile 
monoparentale, cel mai adesea constituie din femei. O mai bună gestionare a mijloacelor de  
îngrijire a copiilor, alături de înființarea de creșe în întreprinderi, sau creșe comune pentru mai 
multe întreprinderi ar contribui la păstrarea femeilor pe piața muncii.  Aceste rezultate pot fi 
obținute prin negocieri colective, mai ales cu partenerii sociali.

Criza a fost un factor agravant pentru violența împotriva femeilor (hărțuirea, violența la locul 
de muncă și violența domestică). Reducerile bugetare nu trebuie să pună în pericol finanțarea 
programelor și organizațiilor care luptă împotriva violenței. 

Trebuie subliniată importanța rolului femeilor în situații de criză, precum și propunerile 
Comisiei Europene referitoare la echilibrul de gen în pozițiile decizionale de decizie în 
direcția cea bună.  În plus, acestea constituie un set de măsuri care urmează să fie luate pentru 
a îmbunătăți poziția femeilor în societate, astfel încât acestea să fie mult mai implicate în 
procesele decizionale politice și economice.

În cele din urmă, rolul Comisiei Europene este esențial pentru a garanta că politicile de 
ocupare a forței de muncă în cadrul Uniunii Europene și politicile economice iau în 
considerare obiectivele și angajamentele privind egalitatea între femei și bărbați. Comisia ar 
trebui, de asemenea, să folosească planurile de relansare pentru a consolida drepturile 
femeilor și pentru a integra egalitatea de gen în toate componentele cadrului financiar 
multianual 2014-2020.


