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Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A8-0163/2015 
Maria Noichl 
Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 

2014/2152(INI) 

Propunere de rezoluție (articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0163/2015 

Rezoluție referitoare la Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015. 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 
victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 

Consiliului
1
, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), 

– având în vedere Pactul European pentru egalitatea de gen (2011-2020), adoptat de 

Consiliul European în martie 2011
2
, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010 intitulată „Strategia 

pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491), 

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental consacrat în Tratatul 

privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
întrucât obiectivele Uniunii Europene în acest domeniu vizează garantarea egalității de 
șanse și de tratament între bărbați și femei, precum și combaterea oricărei forme de 

discriminare pe criterii de sex; 

B. întrucât egalitatea între femei și bărbați reprezintă o resursă economică esențială pentru 

promovarea unei creșteri economice echitabile și incluzive; întrucât reducerea 

                                                 
1 JO L 101, 15.4.2011, p. 1. 
2 Anexa la concluziile Consiliului din 7 martie 2011. 
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inegalității ocupaționale este un obiectiv care vizează nu numai egalitatea de tratament, 
ci și eficiența pieței; 

C. întrucât femeile care intră în viața profesională joacă un rol important în redresarea 
creșterii, deoarece fac posibilă creșterea venitului familiei, ceea ce conduce la o creștere 
a consumului, a contribuțiilor la asigurările sociale și a volumului de impozite colectate, 

precum și la revitalizarea economiei;  

D. întrucât femeile și bărbații ar trebui să beneficieze în mod egal de libertatea de a alege 

când hotărăsc cum doresc să urmeze o carieră și să combine viața profesională cu viața 
de familie;  

E. întrucât, potrivit previziunilor OCDE, convergența totală a ratelor de participare ar 
conduce la o creștere de 12,4 % a PIB-ului pe cap de locuitor până în 2030; 

F. întrucât stereotipurile tradiționale asociate femeilor influențează în continuare puternic 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați acasă, la locul de muncă și în societate în 
general; 

G. întrucât femeile din zonele rurale sau izolate se confruntă mai mult decât cele din 
mediul urban cu discriminări multiple și cu stereotipuri de gen; întrucât aceste femei ar 

trebui să aibă un acces mai bun la sănătate, educație și locuri de muncă (inclusiv 
oportunități ca lucrători independenți) mai ales în agricultură, pentru a le încuraja să 
rămână în acele zone;  

H. întrucât rata de ocupare a forței de muncă este un indicator important de măsurare a 
inegalității între bărbați și femei; întrucât calitatea și condițiile ocupării sunt parametri 

la fel de importanți pentru măsurarea acestei inegalități; întrucât, potrivit Eurostat, în 
2013, rata generală de ocupare a forței de muncă feminine din UE, cu vârste cuprinse 

între 15 și 64 de ani a fost de 58,8 %, respectiv, de 69,4 % pentru bărbați; 

I. întrucât femeile reprezintă 60 % din noii absolvenți dar sunt subreprezentate în domenii 
cum ar fi știința, TIC și cercetarea; 

J. întrucât multe femei nu sunt niciodată active sau înregistrate pe piața oficială a muncii, 

ceea ce dă naștere unor probleme financiare și juridice specifice legate de drepturile 
sociale și de securitatea socială, 

K. întrucât femeile constituie numai o treime din persoanele care desfășoară activități 

independente și din persoanele care demarează o afacere în UE; 

L. întrucât femeile sunt subreprezentate în anumite domenii ale educației și în anumite 

sectoare care au un nivel de creștere mai mare decât media;  

M. întrucât accesul la servicii de îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă și a altor 

persoane dependente este esențial pentru a ajunge la o participarea egală a femeilor și 
bărbaților pe piața muncii, la educație și la formare, dar și pentru combaterea 

stereotipurilor; 
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N. întrucât, pentru a sprijini reintegrarea femeilor pe piața muncii după ce au născut, sunt 
necesare soluții politice multidimensionale care să includă învățarea pe tot parcursul 
vieții și măsuri de combatere a muncii precare; 

O. întrucât venitul femeilor este în continuare mai mic decât cel al bărbaților, chiar dacă 
fac aceeași muncă și au aceleași abilități; întrucât, în 2013, inegalitatea salarială a fost în 

medie de 16,4 % în UE; 

P. întrucât salariile mai mici acordate femeilor conduc inevitabil la contribuții mai mici la 

fondurile de pensii și, în consecință, la pensii mai mici; întrucât diferențele salariale de 
gen și, prin urmare, diferențele de gen la pensii, în medie de 39%, continuă să fie unul 
dintre principalele motive pentru care femeile ajung sub pragul de sărăcie la bătrânețe; 

Q. întrucât violența împotriva femeilor, fizică, psihologică sau sexuală, este un obstacol 
major în calea egalității între femei și bărbați și reprezintă o încălcare a drepturilor 

fundamentale ale femeilor; 

R. întrucât studiile privind violența de gen estimează că o cincime până la un sfert din 

femeile europene s-au confruntat cu forme de violență fizică cel puțin o dată în viața 
adultă, iar peste o zecime s-au confruntat cu violența sexuală, care a implicat folosirea 
forței, și că între 12 și 15% din femei sunt victime ale violenței domestice, în UE 

murind zilnic șapte femei din această cauză;  

S. întrucât există în continuare puține femei în posturi de conducere în instituțiile publice, 

deși o mai bună reprezentare a femeilor în poziții politice înalte este o condiție esențială 
pentru funcționarea unei societăți democratice; 

T. întrucât s-a recunoscut că prezența mai multor femei în poziții economice de vârf atrage 
după sine o performanță organizațională și financiară mai bună a întreprinderilor și un 

proces decizional mai bun; 

U. întrucât Programul de acțiune al Conferinței Internaționale de la Cairo privind populația 
și dezvoltarea oferă o definiție a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente (SRHR); 

V. întrucât SRHR intră în sfera de competență a statelor membre; întrucât UE poate totuși 
contribui la promovarea celor mai bune practici în rândul statelor membre;  

W. întrucât este necesar să se garanteze femeilor acces egal la asistență medicală, inclusiv 

pentru sănătatea sexuală și reproductivă, indiferent de situația lor economică și 
geografică; 

X. întrucât UE și statele sale membre pot contribui prin acțiunile lor externe la capacitarea 
femeilor din afara UE; 

Y. întrucât, în multe țări terțe, legislațiile naționale nu acordă aceleași drepturi femeilor și 
bărbaților; 

Z. întrucât, în fiecare an, 14 milioane de fete sunt forțate să se căsătorească iar 3 milioane 
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de fete sunt victime ale mutilării genitale (MGF); 

AA. întrucât colectarea de date statistice privind inegalitatea între femei și bărbați reprezintă 

o prioritate pentru aplicarea unei strategii coerente de combatere a factorilor care 
împiedică realizarea egalității de gen în UE, 

1. invită Comisia să elaboreze o strategie privind egalitatea dintre femei și bărbați în 

Uniunea Europeană între 2015 și 2020 (,,strategiaˮ), care să urmărească îmbunătățirea 
situației tuturor femeilor, indiferent de situația lor socială, geografică și economică; 

Educație, formare și accesul la piața muncii  

2. reamintește că trebuie eliminată discriminarea de gen și obstacolele în calea accesului 

pe piața forței de muncă, în special printr-un acces mai bun la educație și formare 
profesională, și recomandă introducerea următoarelor acțiuni în strategie: 

(i) acțiuni de încurajare a femeilor și fetelor să fie mai interesate în sectoarele care 
prezintă o mai mare valoare adăugată economică și în care femeile sunt slab 
reprezentate, în special în TIC și în sectoarele științifice și tehnice, acțiuni care să 

le ajute să intre în aceste sectoare și să le permită să spargă plafoanele de sticlă 
existente, oferindu-le mai multe oportunități educaționale și programe de mentorat 

pe parcursul vieții profesionale; 

(ii) acțiuni de încurajare a antreprenoriatului femeilor în zonele urbane și rurale, de 

promovare a unor măsuri și programe de susținere, consiliere și pregătire a 
femeilor care hotărăsc să devină antreprenoare, de facilitare a accesului la credite, 
de reducere a birocrației și a altor obstacole pentru crearea de firme noi și pentru 

întreprinderile familiale conduse de femei; 

(iii) adoptarea unor măsuri care promovează rate mai mari de ocupare a forței de 

muncă pentru femei, cum ar fi programe accesibile de îngrijire și de creștere a 
copiilor, precum și flexibilitate în programul de lucru și la locul de muncă, prin 
politici publice dar și prin stimulente pentru întreprinderile care oferă asemenea 
soluții; 

(iv) lansarea unor măsuri pentru modernizarea și îmbunătățirea protecției femeilor 
însărcinate și a mamelor la locul de muncă, pentru a ajuta femeile să se întoarcă 
pe piața muncii după naștere, și pentru concilierea vieții profesionale cu viața de 

familie; 

Remunerația 

3. recunoaște că trebuie garantată egalitatea la nivel de remunerare și beneficii, ca un pas 
important spre egalitatea între femei și bărbați și recomandă ca următoarele acțiuni să 

fie incluse în strategie:  

(i) garantarea respectării principiului fundamental al ,,egalității de remunerare pentru 

aceeași muncă sau pentru o muncă de valoare egalăˮ atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați și sprijinirea statelor membre și a partenerilor sociali în reducerea 
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diferențelor de gen în remunerare, prin intermediul politicilor publice și prin 
schimbul de bune practici;  

(ii) adoptarea unor măsuri adecvate pentru a reduce diferențele de pensii între femei și 
bărbați, care sunt o consecință directă a diferențelor de remunerare, și evaluarea 
impactului sistemelor de pensii asupra femeilor, acordând o atenție deosebită 

contractelor cu fracțiune de normă și contractelor atipice; 

Violența împotriva femeilor 

4. reamintește efectele devastatoare ale violenței împotriva femeilor, care constituie cea 
mai răspândită formă de încălcare a drepturilor omului în UE, și recomandă 

introducerea următoarelor acțiuni în strategie: 

(i) încurajarea ratificării Convenției de la Istanbul a Consiliului Europei privind 

violența împotriva femeilor, respectând totodată dispozițiile constituționale 
naționale și demararea procedurii de aderarea UE la Convenție; 

(ii) lărgirea ofertei de formare sistematică a personalului calificat care se ocupă de 

femeile victime ale violenței fizice, sexuale sau psihologice; 

(iii) declararea anului 2017 ca an al eliminării violenței împotriva femeilor, 

consolidând măsurile care promovează și susțin acțiunile de prevenire a violenței 
împotriva femeilor (inclusiv prin evaluarea implementării ,,Pachetului privind 

victimeleˮ), acțiunile de conștientizare, colectarea de date și finanțarea ONG-
urilor; 

Procesul decizional 

5. subliniază dezechilibrul inacceptabil în procesul decizional existent atât în sfera publică, 

cât și în cea privată și recomandă introducerea următoarelor acțiuni în strategie: 

(i) promovarea unor acțiuni de combatere a persistenței stereotipurilor, prin campanii 
de conștientizare și campanii privind imaginea femeilor în mass-media; 

(ii) promovarea unor acțiuni care contribuie la o mai mare reprezentare a femeilor în 
pozițiile de vârf ale instituțiilor publice, la nivel național dar și local, atât în sfera 

politică, cât și în universități și învățământul superior;  

(iii) promovarea unor acțiuni care sprijină cooptarea mai multor femei în pozițiile de 

conducere din companii; 

Sănătatea 

6. recunoaște că sănătatea este un aspect esențial al dezvoltării personale a femeilor și 
recomandă introducerea următoarelor acțiuni în strategie: 

(i) acordarea unei mai mari atenții pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, 
metodele de prevenire a acestora, precum și pentru cercetările în domeniu, pentru 

a îmbunătăți detectarea precoce a bolilor specifice femeilor, cum ar fi anumite 
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tipuri de cancer (ovarian, de col uterin sau de sân); 

(ii) facilitarea unui acces mai larg la îngrijirile generale de sănătate pentru femei, în 

special în zonele izolate; 

Acțiuni externe 

7. invită UE și statele sale membre să integreze egalitatea de gen în toate politicile lor 
externe și recomandă introducerea următoarelor acțiuni în strategie: 

(i) continuarea angajamentului UE de a capacita femeile prin dezvoltare și ajutor 
umanitar în țările terțe; 

(ii) încurajarea țărilor partenere să promoveze egalitatea între femei și bărbați, prin 
toate aspectele acordurilor de parteneriat; 

(iii) includerea unui capitol specific dedicat drepturilor femeilor în Planul de acțiune 

privind drepturile omului al Serviciului European de Acțiune Externă, 
concentrându-se în special asupra MGF și a căsătoriile forțate la vârste fragede;  

Recomandări generale 

8. invită Comisia și statele membre să implementeze strategia în conformitate cu ariile sale 

de competențe, accentuând importanța schimburilor de bune practici, mai ales în 
domeniile în care statele membre au competență exclusivă;  

9. invită Institutul European pentru Egalitatea de Gen să continue colectarea de date 
defalcate pe gen și elaborarea tablourilor de bord cu indicatori de gen în toate domeniile 

de politică; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor statelor membre. 

Or. en 

 
 
 


