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1. INTRODUCERE 

Egalitatea de gen reprezintă un drept fundamental garantat de articolul 23 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În plus, articolul 8 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prevede: „În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei”. Comisia și-a reafirmat 
angajamentul privind egalitatea de gen prin adoptarea „Cartei femeilor”1 și a Strategiei pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2010-2015)2.  

Obținerea acestei egalități reprezintă, de asemenea, o condiție indispensabilă pentru atingerea 
obiectivelor UE privind creșterea, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială. Strategia 
Europa 2020, documentul cheie al UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, are drept obiectiv principal atingerea unei rate de ocupare în rândul femeilor și al 
bărbaților cu vârsta între 20 și 64 de ani de 75%, până în 2020. Având în vedere faptul că, în 
momentul actual, rata de ocupare în rândul femeilor este de 62,5%3, ocuparea forței de muncă 
în rândul femeilor ar trebui să înregistreze o creștere atât din punct de vedere cantitativ, cât și 
calitativ.  

Acest raport constituie primul raport anual prezentat după adoptarea strategiei Europa 2020 și 
a noii strategii a Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați. Acesta descrie evoluțiile 
recente în ceea ce privește egalitatea de gen în UE și prezintă statistici privind toate domeniile 
reglementate, precum și evoluțiile recente în statele membre. Raportul prezintă situația actuală 
în cazul celor cinci domenii prioritare ale Cartei femeilor și ale strategiei, și anume: 
independență economică egală; egalitate de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o 
muncă de valoare egală; egalitate în luarea de decizii; demnitate, integritate și stoparea 
violenței bazate pe gen; și egalitate de gen în afara Uniunii. Raportul va fi prezentat 
Consiliului EPSCO în martie 2011 și va sta la baza discuțiilor în cadrul dialogului privind 
egalitatea de gen. 

2. INDEPENDENțĂ ECONOMICĂ EGALĂ 

Pentru a-și asigura o independență economică durabilă și pensii adecvate, femeile trebuie să-și 
poată păstra locul de muncă. Între 2009 și 20104, diferența între rata de ocupare în rândul 
femeilor și al bărbaților s-a redus cu 0,4 puncte procentuale, de la 13,3 la 12,9. La nivel 
național, se pot observa diferențe semnificative între statele membre ale UE. Malta, Italia și 
Grecia au cele mai scăzute rate de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor, în timp ce 
Lituania, Estonia și Letonia au cele mai scăzute rate de ocupare a forței de muncă în rândul 
bărbaților. Ratele șomajului în rândul bărbaților și al femeilor au crescut din 2009 datorită 
crizei și acum5 se află la același nivel (9,6% atât pentru femei, cât și pentru bărbați).  

Totuși, orice evaluare pozitivă a tendinței ratei de ocupare a forței de muncă în rândul 
femeilor este relativizată de numărul mare de femei care lucrează în regim de timp parțial. În 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Grupul de vârstă 20 - 64, 2009. Cifrele citate în raport sunt furnizate de Eurostat, în cazul în care nu este 

menționată o altă sursă. 
4 Cifre pentru cel de-al doilea trimestru al 2009 și 2010. 
5 Octombrie 2010. 
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2009, 31,4% dintre femeile și 8,1% dintre bărbații din Europa lucrau cu fracțiune de normă. 
În mod semnificativ, țările în care aproximativ 75% dintre femei exercită o activitate 
profesională (Danemarca, Țările de Jos și Suedia) se numără printre cele care au cele mai 
ridicate rate de muncă cu fracțiune de normă. 

 
Rate de ocupare și rate ale șomajului în rândul bărbaților și femeilor (20 - 64) în statele membre UE- 2000- 

2009

Rate de ocupare bărbați

Rate de ocupare femei

Rate ale șomajului bărbați

Rate ale șomajului femei

0 
10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

procent

Sursa:  Eurostat, Ancheta privind forța de muncă (AFM), medii  anuale. 

Obiectivul Europa 2020 pentru ratele de ocupare 

 

Strategia Europa 2020 propusă de Comisie, în martie 2010, prezintă o viziune pentru UE în 10 
ani: o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii care asigură un nivel ridicat de 
ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Decalajul actual dintre rata de 
ocupare a femeilor și, respectiv, a bărbaților arată în mod clar necesitatea de a încuraja o 
participare mai activă a femeilor, în cazul în care UE dorește să atingă obiectivul unei rate de 
ocupare de 75% prevăzut în strategia Europa 2020. Într-adevăr, rata de ocupare generală a 
femeilor în Europa este de 62,5%, iar anumite grupuri specifice de femei se află foarte departe 
de obiectivele Europa 2020. Ratele pentru femeile din țări terțe, de exemplu, se află sub 50%, 
dar sunt, adeseori, de patru ori mai mari, ca în cazul femeilor rome6.  

                                                 
6 Minoritatea etnică și femeile rome în Europa: O chestiune de egalitate între bărbați și femei? Raport de 

sinteză al grupului de experți privind egalitatea de gen, incluziunea socială, sănătatea și îngrijirea pe 
termen lung, 2010. 
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Rate de ocupare pe naționalitate în rândul femeilor și al bărbaților (20 - 64) în statele membre UE- 2005-2009 
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Oobiectiv Europa 2020  pentru ratele de ocupare

Aceste rate de ocupare scăzute în rândul femeilor se explică, în mare parte, prin dificultatea de 
a concilia viața profesională, viața de familie și viața privată. Participarea pe piața muncii 
a mamelor este cu 11,5 puncte procentuale mai mică decât în cazul femeilor fără copii, în 
timp ce rata de ocupare în rândul bărbaților este cu 8,5 puncte procentuale mai mare decât cea 
a bărbaților fără copii. În plus, carențele sistemului de impozite și de prestații, în special 
impozitarea comună, combinate cu absența facilităților de îngrijire a copiilor accesibile și de 
calitate, pot avea un efect disuasiv puternic asupra căutării unui loc de muncă, în calitate de 
cel de-al doilea venit din gospodărie.  

Impactul statutului de părinte asupra ratei de ocupare în rândul femeilor este limitat în cazul 
Portugaliei și Sloveniei, dar este important în cazul Estoniei, Ungariei, Slovaciei și Republicii 
Cehe. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul bărbaților, impactul este pozitiv, 
într-o proporție cuprinsă între 1,9 puncte procentuale în Danemarca și 13,3 puncte procentuale 
în Lituania. Anumite state membre iau măsuri legislative în favoarea concilierii vieții 
profesionale cu viața de familie. În Germania, noua legislație oferă părinților o anumită 
flexibilitate în ceea ce privește asistența pentru formarea profesională: aceștia au libertatea de 
a decide când doresc să crească copii, să urmeze o formare profesională sau să lucreze. În 
Suedia, sunt alocate prime de egalitate de gen pentru a încuraja o repartiție mai echilibrată a 
concediului parental între mame și tați. 

Pentru a oferi părinților, în special femeilor, posibilitatea reală de a alege sau nu să exercite o 
activitate profesională, este esențial să se furnizeze facilități de îngrijire a copiilor de înaltă 
calitate, disponibile și la prețuri accesibile. În Polonia, de exemplu, se dezbate în Parlament 
un proiect de lege cu privire la servicii de îngrijire a copiilor în timpul zilei. Totuși, 
„obiectivele de la Barcelona”, care au fost stabilite în 2002 și care vizau o mai bună furnizare 
a serviciilor de îngrijire a copiilor până în 2010, nu au fost îndeplinite în majoritatea statelor 
membre7.  

                                                 
7 Consiliul European de la Barcelona din 2002 a convenit ca, până în 2010, statele membre să asigure 

servicii de îngrijire a copiilor pentru aproximativ 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între trei ani și 
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 Rata de ocupare în rândul femeilor și al bărbaților (25-49)
cu și fără copii cu vârsta sub 12 ani

UE 27 - 2009
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Obiectivul Europa 2020 privind ratele de ocupare 

Mai mult, îngrijirea persoanelor în vârstă și a celor cu handicap devine o provocare 
semnificativă pe fondul îmbătrânirii populației, pentru societate, în general, și pentru femei, în 
special. Mamele trebuie, adeseori, câteodată în același timp, să aibă grijă atât de copii, cât și 
de rudele lor în vârstă. În UE, aproximativ 30% dintre femeile care-și asumă responsabilități 
familiale afirmă că nu lucrează sau lucrează cu fracțiune de normă datorită lipsei serviciilor de 
îngrijire a copiilor și a altor persoane dependente. Acestea reprezintă mai puțin de 10% în 
Țările de Jos, Finlanda și Suedia, dar reprezintă mai mult de 80% în Letonia și România.  

Punând în aplicare un acord al partenerilor sociali europeni, Directiva revizuită privind 
concediul parental8 crește dreptul la concediul în cauză pentru fiecare părinte care lucrează, 
de la trei luni la patru luni, din care cel puțin una nu poate fi transferată celuilalt părinte. De 
acum înainte, o lună de concediu care nu este luat este, în consecință, pierdută, fapt ce 
încurajează tații să-și exercite dreptul la concediu parental. În 2010, a fost adoptată Directiva 
privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă9. Aceasta reprezintă primul instrument juridic al UE 
care acordă o alocație de maternitate lucrătorilor care exercită o activitate independentă, 
precum și soților sau partenerilor acestora. 

Femeile și sărăcia reprezintă unul dintre domeniile principale de interes ale platformei de 
acțiune de la Beijing, iar strategia Europa 2020 stabilește drept unul dintre obiectivele sale 
principale ca 20 de milioane de persoane să nu mai fie amenințate de riscul sărăciei și al 
excluziunii sociale. Atingerea acestui obiectiv va schimba viața multor bărbați și femei: în 
general, bărbații sunt cei mai expuși la condiții precare de locuit, dar, în cazul persoanelor cu 
vârsta de peste 65 de ani, rata riscului de sărăcie este în mod semnificativ mai crescută în 
rândul femeilor, decât în rândul bărbaților (21% contra 16% în 2008). Decalajul este de peste 

                                                                                                                                                         
vârsta de școlarizare obligatorie, precum și pentru aproximativ 33% dintre copiii cu vârste de sub trei 
ani. 

8 Directiva 2010/18/UE. 
9 Directiva 2010/41/UE. 
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10 puncte procentuale în Bulgaria, Cipru, Finlanda și Suedia și de 15 puncte procentuale în 
Estonia, Lituania și Slovenia. În ceea ce privește îmbătrânirea populației, Comisia lansează 
Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și sănătoasă. Ameliorarea 
sănătății și a calității de viață a persoanelor în vârstă și dezvoltarea produselor, dispozitivelor 
și serviciilor inovatoare facilitează întoarcerea femeilor pe piața de muncă și generează 
oportunități de extindere pentru întreprinderi, consolidând astfel competitivitatea și creșterea. 

2010 a fost Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale și mai multe 
activități s-au concentrat pe această temă, inclusiv o Carte verde privind pensiile10 care 
subliniază importanța reducerii decalajului între bărbați și femei.  

 

Rata riscului de sărăcie în urma transferurilor sociale în cazul persoanelor în vârstă 
(femei și bărbați cu vârsta de 65 de ani sau peste) 1998-2008
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Sursa:  Eurostat, Ancheta privind  venitul și condițiile de viață (AVCV), medii anuale.
1998-2004: UE 25, 2005-2008: UE 27

Nu există date disponibile pentru 2002

Femeile care aparțin minorităților etnice și femeile rome, în special, sunt mult mai 
vulnerabile decât alte femei în ceea ce privește riscul sărăciei. Comunicarea „Integrarea 
socială și economică a romilor în Europa”11 subliniază responsabilitatea comună a UE și a 
statelor membre în ceea ce privește incluziunea socială a romilor și pune accent pe importanța 
integrării problematicii de gen. 

3. REMUNERAțIE EGALĂ PENTRU ACEEAșI MUNCĂ șI PRESTAREA UNEI MUNCI 
ECHIVALENTE 

După mai mult de 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, care a afirmat principiul 
remunerației egale pentru aceeași muncă și al prestării unei munci echivalente, femeile 
din UE câștigă încă în medie cu 17,5% mai puțin decât bărbații, iar decalajul de remunerație 
între genuri nu s-a redus în ultimii ani. Acest decalaj variază între 31% în Estonia și mai puțin 
de 5% în Italia. În domeniul cercetării științifice, decalajul mediu12 este de 25% în UE. Un 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
12 Comisia Europeană, Direcția Generală Cercetare, „She Figures 2009. Statistics and Indicators on 

Gender Equality in Science”  
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decalaj salarial de gen redus poate fi explicat prin faptul că rata de ocupare în rândul femeilor 
este scăzută, iar femeile active pe piața muncii au salarii mai ridicate (nivel de educație, 
profesie)13. Statele membre au transpus integral legislația UE privind egalitatea de 
remunerare dar este puțin probabil ca diferențele salariale să poată fi rezolvate doar prin 
mijloace juridice. Cauzele profunde rămân numeroase și complexe și nu reflectă doar 
discriminarea de gen, ci și inegalitățile în ceea ce privește educația, segregarea orizontală și 
verticală a pieței muncii, dificultatea concilierii vieții profesionale, a vieții de familie și a 
vieții private, distribuția inegală a responsabilităților familiale și domestice, lipsa de 
transparență a remunerărilor și impactul rolurilor atribuite în mod tradițional femeilor și 
bărbaților care influențează alegerea educației și a cursurilor de formare profesională. În 
consecință, concluziile Consiliului privind diferențele de salarizare între femei și bărbați 
adoptate în cursul președinției belgiene a Consiliului reprezintă un pas important14.  

Diferența de remunerare între femei și bărbați sub formă neajustată în statele membre ale UE - 2008 
(Diferențe între veniturile orare medii brute ale bărbaților și femeilor ca procentaj din veniturile orare medii brute ale bărbaților)

17,5

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

IT SI BE RO MT PT PL LU LV BG ES DK SE IE* HU EU27 FR NL FI SK UK CY LT GR DE AT CZ EE 

procent

Sursa:: Eurostat. Diferența de remunerare între sexe neajustată reprezintă diferența între veniturile orare medii brute ale bărbaților
și  veniturile orare medii brute ale femeilor ca procentaj din veniturile orare medii brute ale bărbaților. EE și IE: date pentru 2007

 

Comisia dorește să sensibilizeze opina publică în ceea ce privește cauzele menținerii 
diferențelor de salarizare între bărbați și femei și în ceea ce privește mijloacele de combatere a 
acestora. Campania UE privind diferențele de salarizare între femei și bărbați lansată în 2010 
a fost difuzată în rețelele de transport public în comun din cele 27 de capitale ale UE și în 
ziarele locale și naționale. Aproape 300 de contacte15 din cele 27 de state membre acționează 
ca multiplicatori ai campaniei. De asemenea, a fost proiectat un calculator al diferențelor de 
salarizare între femei și bărbați. Pe baza experienței campaniei în cauză și a mai multor state 
membre care au organizat cu succes zile dedicate sensibilizării opiniei publice cu privire la 
timpul suplimentar pe care o femeie trebuie să îl lucreze în raport cu un bărbat pentru a 
câștiga la fel de mult ca acesta, Comisia va lansa, în primăvara lui 2011, prima Zi europeană 
a egalității salariale. 

                                                 
13 The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative 

indicators, Raport al președinției belgiene 2010. 
14 În concluziile sale, Consiliul invită statele membre să adopte și să aplice o serie de măsuri de combatere 

a seriei complete de cauze ale diferențelor de salarizare între femei și bărbați asociate inegalităților între 
femei și bărbați pe piața de muncă.  

15 Acestea includ parteneri sociali, ministere ale ocupării forței de muncă, ale afacerilor sociale, ale 
egalității de gen, ONG-uri în domeniul egalității de gen și agenții de recrutare de personal, atât publice, 
cât și private. 
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Abandonul școlar timpuriu din sistemele de educație și formare și frecventarea învățământului terțiar 

UE 27 - 2000-2009
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Unul dintre motivele principale ale inegalității salariale între femei și bărbați îl reprezintă 
alegerile în materie de educație și profesionale16. Strategia Europa 2020 are drept obiectiv ca 
cel puțin 40% dintre tineri să obțină o diplomă de învățământ superior și să reducă sub 10% 
rata abandonului școlar timpuriu. În momentul actual, în majoritatea statelor membre, tot mai 
mulți băieți părăsesc școala prematur, în timp ce femeile tinere ating un nivel de educație 
superior băieților. În 2009, 35,7% dintre femei și 28,9% dintre bărbații cu vârsta cuprinsă 
între 30 și 34 de ani au încheiat cu succes un ciclu de învățământ superior. 60% dintre noii 
absolvenți de universitate sunt femei. Totuși, acestea sunt concentrate în sectoare de activitate 
care sunt adeseori mai slab remunerate (servicii de sănătate și de îngrijire, educație etc.), în 
timp ce 64% dintre absolvenții în informatică și inginerie sunt bărbați. Prin urmare, 
segregarea în ceea ce privește tipurile de profesii pe piața muncii este încă mare. Anumite 
state membre au pus în aplicare politici de combatere a discriminării între femei și bărbați, dar 
doar câteva dintre acestea se concentrează pe alegerile educative ale femeilor și bărbaților. În 
Germania, de exemplu, un program vizează creșterea numărului de personal masculin calificat 
în cadrul serviciilor de îngrijire a copiilor în timpul zilei17. 

4. EGALITATEA ÎN LUAREA DE DECIZII  

Cu cât urci mai mult în ierarhie, cu atât sunt mai puține femei. Proporția de femei în posturi 
politice și economice cheie nu s-a schimbat aproape deloc din anul trecut. În 2010, guvernele 
a trei state membre ale UE (Germania, Finlanda și Suedia) erau conduse de către femei, în 
timp ce numărul mediu de femei membre ale parlamentelor naționale (în camerele deputaților 
sau în parlamentele unicamerale) era de 24%, cu un punct procentual mai mare decât în 2005. 
Proporția corespunzătoare este de peste 40% în Țările de Jos și Suedia și de sub 10% în Malta 
și Ungaria. În rândul miniștrilor naționali de rang înalt18, proporția femeilor a crescut de la 

                                                 
16 A se vedea nota de subsol 13. 
17 A se vedea alte măsuri luate în „Diferențe de gen în materie de reușită școlară” (www.eurydice.org) 
18 Miniștri cu funcție în guvern. 
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22% în 2005, la 27% în 2010. Având în vedere faptul că procesul este încă lent, țările încep să 
reacționeze. De exemplu, Comitetul mixt privind constituirea Oireachtas (Parlamentul 
irlandez) a recomandat recent partidelor politice să ia măsuri concrete în vederea promovării 
egalității de gen între membrii lor, în special în ceea ce privește candidații pentru alegeri. 
Grecia a organizat o campanie de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la 
femeile din politică înaintea alegerilor regionale și municipale recente. Polonia și Spania au 
trebuit să respecte condiția unei reprezentări echilibrate pe listele electorale. 

 
Proporția de femei și bărbați aflați în posturi de conducere - 2010 
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Și în domeniul economic, egalitatea de gen este încă absentă. Având în vedere mai marea 
participare a femeilor pe piața muncii și în educație, ne-am putea aștepta la o îmbunătățire 
corespunzătoare în ceea ce privește utilizarea efectivă a talentelor acestora. Totuși, doar 3% 
dintre întreprinderile cele mai mari cotate la bursă19 au o femeie la conducerea organismului 
lor de decizie supremă. De asemenea, există variații considerabile între statele membre ale 
Europei: în Suedia și Finlanda, mai mult de 25% dintre membrii consiliilor de administrație 
sunt femei, în timp ce în Luxemburg, Cipru, Italia și Malta, proporția acestora este de mai 
puțin de 5%. În ceea ce privește societățile care nu sunt cotate la bursă, femeile reprezintă 
doar o treime dintre șefii de întreprinderi din UE20, iar această proporție este și mai mică în 
multe țări.  

                                                 
19 Date colectate în vara lui 2010 privind întreprinderile naționale cele mai importante („valorile vedetă” 

înregistrate în conformitate cu codul ISIN) cotate pe o piață bursieră. 
20 Directori, directori executivi și manageri din întreprinderile mici. 
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Distribuția pe gen a șefilor de întreprinderi în 2009
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Sursa: Eurostat, EU LFSNB: șefii de întreprinderi  includ categoriile ISCO (Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor) nr. 121 
(Directori și directori generali) și 13 (Manageri ai unor întreprinderi mici).
Pentru MT și CY: datele nu sunt fiabile datorită dimensiunii reduse.
FR: cifrele exclud directorii și directorii generali.  

Cu toate acestea, femeile reprezintă majoritatea populației, iar participarea lor la procesul 
decizional ar putea contribui la elaborarea unor politici mai bine orientate și la edificarea unor 
democrații mai puternice și mai prospere. Argumentul economic în favoarea ocupării de către 
femei a unor posturi de conducere a fost evidențiat de cercetarea independentă21 care a sugerat 
existența unei legături între prezența femeilor în poziții de decizie și bunele performanțe. De 
asemenea, se pare că diversitatea de gen generează o serie de avantaje pentru consiliile de 
administrație, cum ar fi randament superior, performanțe globale mai bune, o mai bună 
gestionare a riscurilor și o utilizare mai intensă a competențelor feminine.  

                                                 
21 „Does Female Leadership Boost Firm Profitability?” Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, „The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards”, Catalyst 2007, „Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution”, Wittenberg-
Cox and Maitland 2007, The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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 Proporția de femei membre ale celui mai înalt organism de decizie 
al celor mai mari întreprinderi, în fiecare țară, 2004-2010
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Sursa: Comisia Europeană, DG Ocuparea forței de muncă, Baza de date privind femeile și bărbații. Cele mai mari întreprinderi cotate la bursă sunt
 cele care, înregistrate în țară, constituie indicele blue-chip al primelor întreprinderi de pe piața bursieră din fiecare țară.
7Acești indici blue-chip acoperă întreprinderile cele mai mari în ceea ce privește capitalizarea bursieră și/sau volumul de schimburi. 
LT, CZ, PL, MT: nu sunt date disponibile pentru 2003.   

Având în vedere faptul că multe societăți au întârziat să corijeze dezechilibrul între bărbați și 
femei, anumite guverne din Europa au legiferat pentru a obliga societățile să-și schimbe 
atitudinea. Prima cotă privind prezența femeilor într-un consiliu de administrație a fost 
introdusă în Norvegia, în 2006. Ca o consecință directă a legislației privind cota, 
reprezentarea femeilor în consiliile de administrație ale marilor întreprinderi norvegiene a 
crescut de la 22% în 2004, la 42% în 2009. De curând, Spania a urmat același exemplu și a 
introdus o legislație privind reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților în consiliile de 
administrație, iar în Franța, o lege se află în dezbatere. Aceste două țări au înregistrat deja 
îmbunătățiri din 2004 în ceea ce privește proporția de femei și bărbați, demonstrând astfel că 
discuția cu privire la consilii de administrație cu participare echilibrată a femeilor și bărbaților 
produce deja un efect în sine. De asemenea, anumite țări au coduri de guvernare a 
întreprinderilor care subliniază importanța diversității și egalității de gen. Codurile 
întreprinderilor cuprind, câteodată, norme speciale de transparență privind compoziția 
consiliului de administrație. În general, țările care au introdus aceste tipuri de coduri au, de 
asemenea, o proporție mai mare de femei la nivelul consiliilor de administrație – de exemplu, 
Suedia și Finlanda.  

Alte măsuri care vizează îmbunătățirea echilibrului între bărbați și femei cuprind angajamente 
voluntare. Danemarca și Norvegia au adoptat o cartă care vizează promovarea femeilor în 
posturi de conducere. Regatul Unit întreprinde o evaluare a modului în care pot fi eliminate 
obstacolele în calea accesului femeilor în consiliile de administrație. Comisia va stabili un 
dialog direct cu sectorul industriei și invită întreprinderile private să depună eforturi speciale 
pentru a remedia dezechilibrul sistematic dintre numărul de bărbați și femei în posturile de 
conducere. 

5. DEMNITATE, INTEGRITATE șI ÎNCETAREA VIOLENțEI BAZATE PE GEN 

Speranța de viață a crescut în cursul ultimilor 20 de ani, iar copiii europeni născuți în 2007 se 
pot aștepta să trăiască aproape 80 de ani. Cu toate acestea, inegalitățile de gen în ceea ce 
privește sănătatea sunt foarte răspândite în UE. 40% dintre bărbații inactivi cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 49 de ani indică boala sau afecțiunea drept motiv principal pentru care nu 
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caută un loc de muncă. Proporția acestora este de 63% în Estonia și Slovacia și de mai puțin 
de 20% în Republica Cehă, Italia și România. Doar 13% dintre femeile inactive din UE indică 
același motiv pentru care nu caută un loc de muncă. Totuși, în marea majoritate a statelor 
membre, mai multe femei decât bărbați consideră că au probleme de sănătate. De asemenea, 
femeile apelează la serviciile medicale mai mult decât bărbații. Totuși, speranța de viață este 
cu șase ani mai mică în cazul bărbaților. Femeile se pot aștepta să trăiască cu mai mult de zece 
ani în plus față de bărbați în Lituania, Estonia și Letonia și cu patru ani în plus în Suedia, 
Regatul Unit, Cipru, Danemarca și Țările de Jos.  

Informațiile privind sănătatea în funcție de gen nu sunt suficiente la nivelul UE. Un raport 
publicat de Comisie22 recomandă „colectarea datelor standardizate privind sănătatea în funcție 
de gen și îmbunătățirea calității datelor în domenii în care datele actuale fie nu există, fie nu 
sunt diferențiate în funcție de gen, incluzând accesul la asistența medicală, cheltuielile și 
costurile acesteia, tulburările de alimentație specifice, durerile și migrenele, alcoolismul, 
tabagismul și consumul excesiv și eronat de medicamente legale”. 

Lupta împotriva tuturor formelor de violență împotriva femeilor reprezintă una dintre 
prioritățile actualului trio al președințiilor (Spania, Belgia și Ungaria) și a Comisiei Europene, 
dar încă există o lipsă de date actualizate, fiabile, adecvate și comparabile atât la nivel 
național, cât și la nivel european. Există mai multe motive care explică raritatea acestor date. 
În primul rând, este vorba, prin definiție, de fenomene ascunse; în al doilea rând, doar câteva 
state membre colectează acest tip de date; și, în cele din urmă, există disparități între metodele 
de culegere a datelor în întreaga UE.  

O anchetă Eurobarometru23 recentă a revelat amploarea fenomenului violenței domestice în 
UE: un respondent din patru susține că cunoaște o femeie din cercul de prieteni sau familial 
care a fost victima violenței domestice și unul din cinci respondenți cunoaște o persoană 
dintre prieteni sau din familie care comite acte de violență domestică. În 2010, Finlanda, 
Irlanda, Italia, Danemarca, Estonia, Grecia, Lituania, Suedia, Portugalia și Cipru au lansat noi 
strategii sau planuri de acțiune privind violența, în timp ce Polonia a adus modificări 
legislației naționale privind violența.  

În timpul „Întrunirii la nivel înalt a femeilor ministru privind violența împotriva femeilor” 
organizat de președinția belgiană, a fost semnată o declarație pentru a încuraja și a susține 
acțiuni adecvate viitoare la nivelul UE. În 2011, Comisia va propune un pachet de măsuri 
legislative și practice ambițios, dar realist care vizează schimbarea atitudinii față de victime și 
aducerea acestora în centrul sistemului de justiție penală. Acest pachet va cuprinde, de 
asemenea, măsuri de combatere într-un mod mai eficient a violenței bazată pe gen. 

6. EGALITATEA ÎNTRE FEMEI șI BĂRBAțII ÎN AFARA UNIUNII 

Angajamentul Uniunii Europene în favoarea egalității de gen depășește frontierele Uniunii 
datorită integrării dimensiunii de gen în politicile externe ale UE grație acțiunilor precise ale 
statelor membre. De exemplu, Lituania, atunci când a preluat președinția Comunității 
democrațiilor, a inițiat, în aprilie 2010, constituirea unui grup de lucru permanent privind 
egalitatea de gen, coprezidat de către SUA și Lituania. Principalul obiectiv îl reprezintă 

                                                 
22 Comisia Europeană, „Date și informații privind sănătatea femeilor în UE”. 
23 Eurobarometru special 344 / Wave 73.2 Domestic Violence against Women (2010). 



RO 14   RO 

facilitarea proiectelor bilaterale și multilaterale pentru țările aflate în curs de dezvoltare, 
precum și pentru țările aflate în situații post-conflict.  

În contextul procesului de extindere, Comisia va continua să monitorizeze transpunerea, 
implementarea și aplicarea legislației UE în domeniul egalității de gen în țările candidate și 
potențial candidate în 2011. De asemenea, egalitatea de gen este abordată în negocierile de 
aderare privind politicile sociale și ocuparea forței de muncă cu Turcia și Islanda. 

În martie 2010, UE și statele membre au celebrat cea de-a 15-a aniversare a Platformei de 
acțiune de la Beijing (denumită în continuare „PAB”), în timpul sesiunii Comisiei Națiunilor 
Unite privind statutul femeilor. În 2010 s-au împlinit, de asemenea, 10 ani de la adoptarea 
Declarației milenare și a Rezoluției 1325 a Consiliului de securitate al ONU privind 
femeile, pacea și securitatea. UE și Belgia au organizat evenimente la Geneva, New York și 
Bruxelles pentru a identifica propuneri care să poată fi prezentate Consiliului de securitate în 
vederea aniversării Rezoluției 1325 și au fost adoptați 17 indicatori pentru a contribui la 
monitorizarea punerii în aplicare a „Abordării cuprinzătoare a UE privind femeile, pacea și 
securitatea”. Cooperarea cu organizațiile societății civile și rețelele femeilor active în acest 
domeniu și sprijinirea acestora rămâne un obiectiv politic primordial al politicii UE. De 
asemenea, mai multe state membre au elaborat planuri de acțiune pentru a pune în aplicare 
Rezoluția 1325. 

În 2010, mai mult de 130 de delegații ale UE din țări terțe au fost implicate în mod activ în 
punerea în aplicare a „Liniilor directoare ale UE privind violența împotriva femeilor și 
combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor”, adoptate în 2008. De 
asemenea, problema egalității de gen a fost dezbătută în cadrul mai multor reuniuni de 
discuție și consultare privind drepturile omului. 

ONU FEMEI, noul organism ONU pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și 
afirmarea femeilor, a devenit operațional în ianuarie 2011, atunci când mai multe organisme 
s-au unit pentru a forma o nouă entitate pentru egalitatea de gen, mai puternică, care 
reprezintă o etapă importantă în efortul de reformare a ONU. ONU FEMEI va prelua toate 
politicile și inițiativele practice ale Națiunilor Unite în domeniul în cauză și va consolida 
integrarea efectivă a dimensiunii de gen în întregul sistem operațional al ONU. Cooperarea 
între UE și ONU FEMEI va dinamiza promovarea egalității de gen în afara Uniunii. 

Ca parte a strategiei Comisiei de a îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(denumite în continuare „ODM”), Comisia a adoptat un Plan de acțiune al UE privind 
egalitatea de gen și emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare 2010-2015. 
Obiectivul suprem al acestui plan de acțiune îl constituie atingerea rapidă a ODM și, în 
special, a ODM 3 („Promovarea egalității de gen și a emancipării femeilor”) și a ODM 5 
(„Îmbunătățirea sănătății materne”). De asemenea, acesta vizează atingerea obiectivelor 
prevăzute în Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW), PAB și în programul de acțiune de la Cairo. Bazându-se pe un cadru 
operațional de acțiuni, indicatori și termene pentru fiecare obiectiv, planul de acțiune solicită 
statelor membre să depună mai multe eforturi pentru îmbunătățirea acțiunilor lor și pentru 
eficientizarea acestora. 

7. GUVERNANțA 

Noua strategie pentru egalitate între bărbați și femei stabilește programul de lucru al Comisiei 
în vederea integrării dimensiunii de gen în toate activitățile sale și a adoptării unei acțiuni 
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specifice pentru promovarea egalității între bărbați și femei. Aceasta stabilește bazele 
cooperării cu instituțiile UE și statele membre. Parteneriatul cu toate părțile interesate la nivel 
UE s-a dovedit a fi esențial pentru progresul privind egalitatea de gen. În conformitate cu 
propunerea Parlamentului European, strategia urmărește consolidarea parteneriatului prin 
organizarea anuală a unui Dialog la nivel înalt privind egalitatea de gen24. Concluziile 
Consiliului privind noua strategie au fost adoptate în timpul mandatului președinției 
belgiene25. 

Deschiderea oficială a Institutului European pentru egalitatea de gen (IEEG) la Vilnius, în 
iunie 2010, a constituit un important pas înainte. Rolul acestuia constă în sprijinirea 
instituțiilor UE și a statelor membre în eforturile acestora de a promova egalitatea de gen. 
Acesta își va îndeplini acest rol prin furnizarea de informații și date obiective, fiabile și 
comparabile privind egalitatea între femei și bărbați. Prin colectarea, analizarea și diseminarea 
acestor informații, Institutul va sprijini instituțiile UE și statele membre în procesul de luare 
de decizii politice bazate pe elemente de probă. De asemenea, acesta va contribui la sporirea 
vizibilității dimensiunii de gen prin crearea unui centru de documentare, unde decidenții 
politici și cetățenii pot consulta și căuta publicații și cele mai bune practici.  

8. CONCLUZII 

Acest raport face bilanțul situației în materie de egalitate de gen în Uniunea Europeană în 
cinci domenii semnificative, în cursul primului an de aplicare a strategiei pentru egalitatea 
între femei și bărbați (2010-2015). Acesta indică faptul că, în pofida unei tendințe generale 
către o mai mare egalitate în societate și pe piața de muncă, procesul de eliminare a 
inegalității de gen este, în continuare, lent. Îndeplinirea obiectivelor privind ocuparea locurilor 
de muncă prevăzute de strategia Europa 2020 va rămâne o provocare, iar acest raport 
subliniază importanța egalității de gen pentru atingerea acestor obiective. 

Majoritatea statelor membre dispun de planuri sau strategii operaționale privind egalitatea de 
gen, care vizează, în același timp, susținerea integrării dimensiunii de gen și încurajarea 
acțiunilor specifice. În anii precedenți, politicile privind egalitatea de gen, aplicate peste tot în 
Europa, nu doar au îmbunătățit situația drepturilor femeilor, ci au contribuit în mod 
semnificativ la creșterea economică și bunăstarea socială. Prin lansarea noii sale strategii, 
Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a promova egalitatea de gen în toate 
politicile sale. În fiecare an, acest raport va descrie situația egalității de gen în Europa și va 
sublinia bunele practici ale statelor membre. Începând cu anul următor, fiecare raport se va 
concentra pe o temă specială. Egalitatea va fi, de asemenea, abordată și în Raportul anual 
privind aplicarea Cartei privind drepturile fundamentale a UE. 

                                                 
24 Dialogul privind egalitatea de gen va inventaria, în fiecare an, progresele înregistrate privind punerea în 

aplicare a Strategiei pentru egalitatea între bărbați și femei. Acesta va implica Parlamentul European, 
președințiile Consiliului și actorii interesați cheie, cum ar fi partenerii sociali europeni și societatea 
civilă. 

25 În concluziile sale, Consiliul salută adoptarea noii strategii și reafirmă importanța menținerii unei 
legături strânse între strategia privind egalitatea de gen și strategia Europa 2020. De asemenea, acesta 
invită statele membre să îmbunătățească monitorizarea Pactului european pentru egalitatea de gen. 


