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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0234/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE privind egalitatea de gen

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și articolele 6, 8, 10, 83, 153, 157 și 168 alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere directivele europene adoptate începând cu 1975 privind diferitele 
aspecte ale egalității de tratament între bărbați și femei (Directiva 79/7/CEE1, Directiva 
86/613/CEE2, Directiva 92/85/CEE3, Directiva 2004/113/CE4, Directiva 2006/54/CE5, 
Directiva 2010/18/UE6 și Directiva 2010/41/UE7),

– având în vedere Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 

1 Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (JO L 6, 10.1.1979, p. 24).
2 Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament 
între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternității 
(JO L 359, 19.12.1986, p. 56).
3 Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează (JO L 348, 28.11.1992, p. 1).
4 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 servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 
21.12.2004, p. 37).
5 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului 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 (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).
6 Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind 
concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a 
Directivei 96/34/CE (JO L 68, 18.3.2010, p. 13).
7 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului 
egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a 
Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).
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îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului8,

– având în vedere rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a 
reproducerii și drepturile aferente9,

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 1, 2, 3, 6, 
9, 11, 12 și 15 ale acestuia,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este una dintre valorile fundamentale ale 
Uniunii Europene și un principiu orizontal pe care UE ar trebui să-l urmeze în toate 
acțiunile sale;

B. întrucât politicile privind egalitatea de gen reprezintă motoarele creșterii inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii și o condiție prealabilă pentru promovarea 
prosperității, competitivității și ocupării forței de muncă, precum și a incluziunii și 
coeziunii sociale;

C. întrucât UE, care are obligația de a promova, în toate acțiunile sale, egalitatea între 
bărbați și femei, ar trebui să acționeze acolo unde deține competența de a o face 
conform tratatelor, dar poate contribui și la promovarea celor mai bune practici în 
statele membre în alte domenii;

D. întrucât, deși egalitatea dintre bărbați și femei a fost în mare parte realizată în UE, 
trebuie încă soluționate probleme importante, cum ar fi diferențele de remunerare și de 
pensii între femei și bărbați, violența împotriva femeilor, căsătoriile forțate, mutilarea 
genitală a femeilor, reprezentarea femeilor în viața publică și în știință, precum și 
echilibrul dintre viața de familie și cea profesională;

E. întrucât statelor membre le revine principala responsabilitate de a asigura progresul 
social și creșterea economică, de exemplu pe calea reformelor structurale la nivel 
național și a unor politici bugetare solide; întrucât inițiativele Uniunii nu pot și nu 
trebuie să încerce să înlocuiască responsabilitățile naționale în acest sens;

F. întrucât UE dispune de mijloace pentru a ajuta statele membre să facă schimb de bune 
practici cu scopul de a le susține pe cele care au nevoie, în special în domeniul egalității 
de gen și al diferențelor de remunerare între femei și bărbați,

G. întrucât UE a adoptat o legislație importantă și a realizat progrese esențiale pentru 
instaurarea egalității între femei și bărbați;

H. întrucât, în UE, una din trei femei cu vârsta de 15 ani sau mai mult a fost victima unei 
forme de violență fizică și/sau sexuală10, una din două femei a fost victima hărțuirii 
sexuale și una din zece femei a fost victima hărțuirii online;

8 JO L 188, 12.7.2019, p. 79.
9 JO C 468, 15.12.2016, p. 66.
10 Sondajul FRA din 2014, cel mai cuprinzător la nivelul UE în acest domeniu, pe baza datelor din 28 de state 
membre.
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I. întrucât violența împotriva femeilor, sub toate formele sale (fizică, sexuală, psihologică, 
economică sau cibernetică), este o încălcare a drepturilor omului și unul dintre cele mai 
mari obstacole în calea instaurării egalității între femei și bărbați; întrucât o viață lipsită 
de violență este o condiție prealabilă pentru egalitate;

J. întrucât traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai flagrante încălcări ale 
drepturilor fundamentale și ale demnității umane; întrucât femeile și fetele reprezintă 
80 % dintre victimele înregistrate ale traficului și 95 % dintre victimele înregistrate ale 
traficului în scopul exploatării sexuale; întrucât traficul de persoane reprezintă o ramură 
tot mai mare a criminalității organizate, o formă de sclavie și o încălcare a drepturilor 
omului și vizează în principal femeile și copiii, în special în scopul exploatării sexuale; 
întrucât piața prostituției alimentează traficul de femei și copii și agravează violența 
împotriva acestora; întrucât statele membre trebuie să conceapă politici sociale și 
economice care să ajute femeile și fetele vulnerabile să renunțe la prostituție, inclusiv 
prin introducerea unor politici sociale și economice menite să le ajute;

K. întrucât prostituția, traficul de persoane, în special de femei și copii, pentru exploatare 
sexuală, reprezintă forme de sclavie și sunt incompatibile cu demnitatea umană, în 
special în țările în care industria sexului a fost legalizată; întrucât, ca urmare a creșterii 
criminalității organizate și a profitabilității sale, traficul de persoane este în creștere în 
întreaga lume;

L. întrucât maternitatea de substituție este o formă modernă de sclavie, de trafic de ființe 
umane, de comerț cu copii și exploatare comercială a femeilor, care poate cauza 
probleme emoționale și juridice în ce privește calitatea de părinte și drepturile de 
custodie;

M. întrucât se estimează că cel puțin 500 000 de femei din Europa și 200 de milioane de 
femei din întreaga lume trăiesc suportând pe tot parcursul vieții efectele fizice și 
psihologice ale mutilării/tăierii genitale;

N. întrucât, potrivit ONU, hărțuirea psihologică sau sexuală la locul de muncă sau hărțuirea 
cu consecințe importante asupra aspirațiilor personale și profesionale este trăită de 
aproape 35 % dintre femeile din întreaga lume, afectându-le respectul de sine, precum și 
poziția de negociere pentru o remunerare mai echitabilă; întrucât remunerarea echitabilă 
și independența economică sunt condiții prealabile esențiale pentru a le permite femeilor 
să pună capăt unei relații abuzive și violente;

O. întrucât egalitatea între bărbați și femei poate fi realizată numai prin garantarea egalității 
acestora în fața legii, precum și prin egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la 
educație, formare și încadrare în muncă;

P. întrucât diferența de remunerare între femei și bărbați este definită ca diferența dintre 
salariul brut mediu pe oră al bărbaților și cel al femeilor, exprimată ca procent din 
salariul brut mediu pe oră al bărbaților; întrucât aproximativ două treimi din diferența de 
remunerare între femei și bărbați nu poate fi explicată prin diferențe de gen în 
caracteristicile pieței muncii, cum ar fi vârsta, experiența și educația, categoria 
profesională sau timpul de lucru și alte caracteristici observabile, ceea ce denotă un 
factor clar discriminatoriu, discriminarea de gen combinându-se, de asemenea, cu forme 
multiple de discriminare; întrucât o abordare intersectorială este esențială pentru 
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înțelegerea multiplelor forme de discriminare care accentuează diferența de remunerare 
între femei și bărbați, fiind vorba despre o combinație de identități și de 
întrepătrunderea criteriului de gen cu alți factori sociali;

Q. întrucât serviciile de îngrijire neremunerate și activitățile casnice sunt prestate majoritar 
de către femei, ceea ce afectează ocuparea forței de muncă și avansarea în carieră și 
contribuie la diferența de remunerare între femei și bărbați și la disparitatea de gen în 
ceea ce privește pensiile;

R. întrucât estimările arată că 80 % dintre toate serviciile de îngrijire din UE sunt prestate 
de îngrijitori informali care sunt, în principal, femei (75 %), indicând existența unei 
disparități de gen în materie de îngrijire care influențează puternic decalajul de pensii 
între femei și bărbați; întrucât peste 50 % dintre îngrijitorii cu vârsta sub 65 de ani 
combină serviciile de îngrijire cu încadrarea în muncă, prin urmare, fiind foarte dificil 
să mențină echilibrul între viața profesională și cea privată; întrucât îngrijitorii pot avea 
adesea locuri de muncă slab calificate și slab remunerate, care pot fi adaptate la 
programul lor de îngrijitori, și este posibil să fie obligați să își reducă timpul de lucru 
sau să renunțe la munca remunerată; întrucât între 7 % și 21 % dintre îngrijitorii 
informali își reduc timpul de lucru și între 3 % și 18 % se retrag de pe piața muncii;

S. întrucât există deficiențe legate de adaptarea sistemelor de îngrijire a copiilor din 
diferitele state membre la nevoile părinților, inclusiv ale părinților unici susținători ai 
familiei monoparentale (în special mamele singure) și persistă dificultățile legate de 
concilierea vieții private, de familie și profesionale, în special pentru femei; întrucât 
femeile cu vârsta de peste 45 de ani sunt adesea percepute ca fiind subocupate și sunt 
angajate în condiții mult mai precare decât bărbații, în special atunci când acestea se 
întorc la locul de muncă după concediul de maternitate sau după concediul pentru 
creșterea copilului sau atunci când sunt obligate să concilieze munca cu îngrijirea 
persoanelor dependente;

T. întrucât protecția maternității este un drept care trebuie respectat în totalitate;

U. întrucât dreptul la o remunerație egală pentru muncă egală de o valoare egală, deși este 
consacrat prin lege, nu este întotdeauna garantat; întrucât diferența de remunerare pe oră 
între femei și bărbați în UE este de 14,1 %, deși există diferențe semnificative între 
statele membre11; întrucât ramificațiile diferenței de remunerare între femei și bărbați 
includ o disparitate de gen de 29,1 % în ceea ce privește veniturile din pensii12;

V. întrucât în Europa sărăcia și excluziunea socială le afectează în mod disproporționat pe 
femei, în special pe mamele singure, pe femeile cu dizabilități, pe femeile în vârstă și pe 
femeile din zonele rurale și îndepărtate; întrucât 15 % dintre gospodăriile cu copii de la 
nivelul UE sunt gospodării monoparentale; întrucât, în medie, 85 % dintre aceste 
gospodării sunt administrate de mame singure, și 47 % dintre gospodăriile 
monoparentale erau expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în 2017; 

11 A se vedea datele referitoare la diferența de remunerare între femei și bărbați în 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Datele privind decalajul de pensii între bărbați și femei au fost puse la dispoziția publicului în baza de date a 
Eurostat, a se vedea „Gender pension gap by age group – EU-SILC survey” la adresa 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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întrucât lipsa de adăpost în rândul femeilor este o problemă din ce în ce mai mare;

W. întrucât femeile din zonele rurale se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv niveluri 
de trai mai scăzute, oportunități de angajare mai limitate, izolare relativă față de piețe, 
accesul limitat la infrastructură, inclusiv la infrastructura rurală, la servicii publice și la 
asistență medicală, accesul la educație și informații privind oportunitățile educaționale, 
și sunt subreprezentate în forumurile decizionale; întrucât acestea pot presta muncă 
invizibilă în ferme din cauza lipsei unui statut oficial pentru soțiile care își sprijină soții, 
ceea ce cauzează probleme legate de recunoașterea muncii lor în cadrul sistemelor 
naționale;

X. întrucât în Uniunea Europeană locuiesc 46 de milioane de femei și fete cu dizabilități; 
întrucât această cifră reprezintă aproape 60 % din populația totală de persoane cu 
dizabilități; întrucât majoritatea dizabilităților sunt dobândite odată cu înaintarea în 
vârstă;

Y. întrucât peste jumătate din femeile cu dizabilități, în vârstă de muncă, sunt inactive din 
punct de vedere economic; întrucât, în toate statele membre, rata deprivării materiale 
severe a femeilor cu dizabilități este mai mare decât cea a femeilor fără dizabilități;

Z. întrucât proporția bărbaților care lucrează în sectorul digital este de trei ori mai mare 
decât cea a femeilor; întrucât stimularea ocupării forței de muncă de un număr mai mare 
de femei în sectorul digital și în alte sectoare ale viitorului este de o importanță vitală 
pentru combaterea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați și pentru 
garantarea independenței economice a acestora, precum și pentru crearea de noi 
oportunități de ocupare a forței de muncă, inclusiv pentru grupurile excluse în mod 
normal de pe piața muncii; întrucât, în această privință, este esențial să fie încurajată 
participarea femeilor la antreprenoriatul digital, precum și la educația și ocuparea forței 
de muncă în domeniul științelor, tehnologiilor, ingineriei și matematicii (STIM) și al 
TIC; întrucât, prin integrarea unui număr mai mare de femei pe piața muncii din 
domeniul digital, este posibilă creșterea cu 16 miliarde EUR a PIB-ului economiei 
europene,

1. salută Strategia Comisiei privind egalitatea de gen 2020-2025, constată totuși cu 
îngrijorare că anumite părți ale acesteia interferează cu competențele statelor membre 
ale UE;

2. subliniază că UE și statele sale membre au realizat în mare măsură egalitatea între femei 
și bărbați; subliniază, cu toate acestea, că trebuie realizate mai multe progrese în unele 
inițiative fundamentale în ceea ce privește eliminarea diferențelor de remunerare și de 
pensii între femei și bărbați, echilibrul dintre viața de familie și cea profesională (care a 
fost afectată în mod deosebit de COVID-19) și reprezentarea femeilor în viața publică;

3. invită statele membre să facă schimb periodic de bune practici privind politicile 
referitoare la drepturile femeilor;

4. atrage atenția asupra faptului că, deși toate statele membre pedepsesc violența împotriva 
femeilor, statisticile arată în mod clar că numărul cazurilor de violență este în creștere în 
multe state membre; invită toate statele membre să își intensifice eforturile pentru a 
elimina violența împotriva femeilor, axându-se în special asupra violenței sexuale, 
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mutilării genitale a femeilor și căsătoriilor forțate, în special ale fetelor;

5. sprijină angajamentul Comisiei de a combate violența împotriva femeilor, de a sprijini și 
a proteja victimele unor astfel de infracțiuni și de a trage la răspundere făptașii pentru 
infracțiunile comise; solicită acțiuni la nivelul UE și la nivel național pentru a elimina 
cele mai grave încălcări ale drepturilor femeilor, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor, 
avortul forțat, sterilizarea forțată, căsătoriile forțate, exploatarea sexuală, traficul, 
violența cibernetică, publicarea de pornografie vindicativă și discursul online de incitare 
la ură împotriva femeilor;

6. subliniază necesitatea protejării fetelor minore care aparțin minorităților sau care au o 
problemă de sănătate sau o dizabilitate, acestea fiind posibile victime și ținte ale 
diferitelor forme de violență; sprijină planul Comisiei de a prezenta și a finanța măsuri 
de combatere a posibilelor abuzuri, a exploatării și a violenței împotriva acestor grupuri 
deosebit de vulnerabile;

7. invită Comisia și statele membre să protejeze egalitatea incluzivă pentru femeile și 
fetele cu dizabilități în toate domeniile vieții, să le ofere protecție împotriva violenței 
domestice și a violenței provocate de prestatorii de servicii de îngrijire și asistență și să 
lanseze, în acest scop, programe de sensibilizare și de consolidare a capacităților pentru 
profesioniștii din domeniul sănătății, al serviciilor sociale și de îngrijire, al educației, al 
serviciilor de formare și de ocupare a forței de muncă, al asigurării respectării legii și al 
sistemului judiciar;

8. subliniază amploarea și impactul actelor de violență și al hărțuirii la locul de muncă, 
precum și necesitatea unor măsuri concrete la nivelul UE pentru a aborda aceste aspecte 
și pentru a combate hărțuirea psihologică și sexuală;

9. invită statele membre să țină întotdeauna seama de interesul superior al femeilor și de 
nevoile lor specifice atunci când își elaborează strategiile și politicile în domeniul 
sănătății; solicită UE să sprijine statele membre în coordonarea politicilor lor în 
domeniul sănătății pentru a obține cele mai bune rezultate pentru femei, în special în 
cadrul Planului UE de combatere a cancerului;

10. salută măsurile specifice propuse pentru combaterea violenței cibernetice care afectează 
în mod disproporționat femeile și fetele (inclusiv hărțuirea online, hărțuirea cibernetică 
și discursul sexist de incitare la ură), în special activiste, femei implicate în politică și 
alte personalități vizibile în spațiul public; salută, în această privință, anunțul potrivit 
căruia acest fenomen va fi tratat în Actul privind serviciile digitale și că se prevede 
colaborarea cu platformele tehnologice și sectorul TIC într-un cadru nou de cooperare, 
pentru ca acesta din urmă să abordeze problema prin măsuri tehnice adecvate, cum ar fi 
tehnici de prevenire și mecanisme de răspuns la conținuturi dăunătoare;

11. salută prima Strategie UE privind drepturile victimelor (2020-2025), recent adoptată, în 
special abordarea specifică a violenței psihologice împotriva femeilor și a impactului 
asupra sănătății mintale a acestora pe termen lung; subliniază că este necesar ca toate 
victimele să aibă acces efectiv la justiție prin punerea în aplicare a Directivei privind 
drepturile victimelor;

12. atrage atenția Comisiei și statelor membre cu privire la situația extrem de dramatică a 
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copiilor rămași orfani ca urmare a violenței sau forțați să trăiască într-un mediu de 
violență domestică și le îndeamnă să țină seama de aceste situații atunci când abordează 
problema violenței domestice;

13. îndeamnă Comisia să prezinte mult așteptata strategie a UE privind eradicarea traficului 
de persoane și subliniază că este necesar să se recunoască în mod categoric că femeile și 
fetele sunt cele mai afectate; recunoaște că exploatarea sexuală în vederea maternității 
surogat și în scopuri de reproducere, cum ar fi căsătoriile forțate, prostituția și 
pornografia, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a demnității umane și a 
drepturilor omului; solicită, prin urmare, ca strategia să analizeze îndeaproape situația 
femeilor care practică prostituția, acordând o atenție deosebită legăturii dintre prostituție 
și traficul de femei și minori, atât în UE, cât și în lume, precum și utilizarea emergentă a 
internetului în scopul exploatării; subliniază rolul important și activitatea 
coordonatorului UE pentru combaterea traficului de persoane și îndeamnă Comisia să 
numească fără întârzieri suplimentare noul coordonator, să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare de către statele membre a Directivei privind combaterea traficului de 
persoane; insistă că este important să se includă măsuri și strategii de reducere a cererii;

14. atrage atenția în mod deosebit asupra stereotipurilor și sexualizării imaginii femeilor, 
care ar trebui contracarate de toate instituțiile competente, inclusiv prin intermediul 
programelor educaționale ale statelor membre;

15. solicită să se acorde mai multă atenție și mai mult sprijin orfelinatelor și centrelor de 
primire pentru victimele violenței, care au fost închise sau a căror capacitate a fost 
limitată substanțial în timpul pandemiei de COVID-19, obligând femeile sau tinerele 
fete și copiii să stea în carantină în casa persoanei care a comis abuzuri împotriva lor;

16. salută anunțarea unei recomandări privind prevenirea practicilor dăunătoare, pe lângă 
posibila legislație, pentru a combate mutilarea genitală a femeilor, sterilizarea forțată, 
căsătoria timpurie și forțată, precum și așa-numita „violență comisă în numele onoarei”, 
care afectează în special copiii și tinerele fete;

17. invită statele membre să asigure investiții adecvate în serviciile de îngrijire și de 
îngrijire pe termen lung, inclusiv din fondurile UE disponibile, precum și să asigure 
servicii de îngrijire a copiilor abordabile, accesibile și de înaltă calitate, inclusiv 
educația copiilor preșcolari, oferind, în special, tinerelor mame posibilitatea de a lucra 
și/sau de a studia și reamintește, în acest context, principiul 11 din Pilonul european al 
drepturilor sociale; solicită sprijin financiar și schimburi de bune practici între statele 
membre care nu au atins încă obiectivele;

18. invită Comisia să propună o strategie privind îngrijirile pentru Europa, stabilind 
standarde minime și orientări de calitate pentru activitățile de îngrijire, inclusiv pentru 
copii, bătrâni și persoane care au nevoie de îngrijire pe o perioadă îndelungată; invită 
Comisia și statele membre să elaboreze formule flexibile de lucru care să nu afecteze 
negativ lucrătorii, salariile lor, accesul la drepturile și indemnizațiile sociale și de muncă 
și care să respecte dreptul lucrătorilor de a se deconecta;

19. consideră prioritară luarea unor măsuri pentru sprijinirea familiei, inclusiv în ceea ce 
privește asigurarea unor infrastructuri adecvate și accesibile de îngrijire a copiilor, care 
vor contribui pozitiv la participarea femeilor pe piața muncii și la perspectivele de 
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pensionare ale acestora, precum și la evoluțiile demografice;

20. salută angajamentul Comisiei de a prezenta măsuri și orientări ce ar putea facilita 
procesul de a depistare a diferențelor și a discriminării în același sector și eliminarea 
diferențelor de remunerare pe criterii de gen; subliniază, în acest sens, că este important 
ca partenerii sociali și toate părțile interesate să coopereze pe deplin și să se implice, în 
acord cu practicile și tradițiile naționale;

21. subliniază că 70 % din forța de muncă în domeniul sănătății și al asistenței sociale la 
nivel mondial este reprezentată de femei, care sunt deseori plătite doar cu salariul 
minim și ale căror condiții de muncă sunt precare, și solicită uniformizarea la un nivel 
superior a salariilor și a condițiilor de muncă în sectoarele dominate în mare măsură de 
femei, cum ar fi sectorul serviciilor de îngrijire, al sănătății și al comerțului cu 
amănuntul;

22. solicită Comisiei să revizuiască Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul 
de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, 
pentru a se asigura că femeile de pe întreg teritoriul Europei pot beneficia de libera 
circulație a lucrătorilor dintr-o poziție de egalitate cu bărbații13;

23. subliniază că egalitatea de șanse și nivele mai ridicate ale participării femeilor pe piața 
forței de muncă pot crește numărul locurilor de muncă, prosperitatea economică și 
competitivitatea în Europa; solicită Comisiei și statelor membre să stabilească 
stimulente cu scopul de a reduce numărul locurilor de muncă precare și fracțiunea de 
normă involuntară, pentru a îmbunătăți situația femeilor pe piața muncii;

24. constată că mamele singure sunt deosebit de vulnerabile din punct de vedere economic, 
dat fiind că adesea câștigă mai puțin decât bărbații și este mai probabil să-și piardă locul 
de muncă atunci când se nasc copiii; îndeamnă Comisia să coopereze strâns cu statele 
membre pentru a identifica problemele practice legate de încasarea pensiei alimentare în 
situațiile transfrontaliere și pentru a elabora instrumente în vederea executării eficace a 
obligațiilor de plată;

25. salută angajamentul Comisiei de a adopta un plan de acțiune pentru punerea în aplicare 
a Pilonului european al drepturilor sociale;

26. invită Comisia și statele membre să adopte, pentru a combate fenomenul plafonului de 
sticlă, măsuri cum ar fi concediul extins pentru creșterea copilului, accesul la servicii de 
îngrijire a copiilor de calitate, accesibile ca preț, și eliminarea oricărei forme de 
discriminare directă și indirectă în politica de promovare la locul de muncă;

27. face apel ca femeile să își poată realiza planurile de viață și în zonele rurale și periferice; 
atrage atenția asupra faptului că pentru aceasta este nevoie de un nivel adecvat de 
infrastructură, că trebuie să se dezvolte noi domenii de activitate, să se faciliteze 
reintegrarea pe piața muncii și să se promoveze colaborarea dintre diferiții parteneri de 

13 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de 
facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 
30.4.2014, p. 8).
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cooperare, pentru a sprijini, încuraja, facilita și promova accesul acestor femei pe piața 
muncii, pentru a asigura șanse egale și a consolida coeziunea socială la sate;

28. subliniază rolul activ și esențial al femeilor în economia zonelor rurale și regretă că 
persistă diferențe semnificative între bărbați și femei în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă în agricultură și accesul la securitate socială, formare, concediu de maternitate 
și la pensii; invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să sprijine 
proiecte care se adresează în special femeilor, vizând crearea unor activități agricole 
inovatoare în zonele rurale și depopulate pentru a le întări poziția pe piața agricolă, care 
poate fi o sursă de noi locuri de muncă; invită, de asemenea, Comisia să identifice 
posibilități de finanțare în cadrul celui de al doilea pilon al politicii agricole comune 
(PAC) pentru a crește accesul femeilor la terenuri și pentru a rezolva problema 
condițiilor de muncă ale acestora în zonele rurale, în special ale lucrătoarelor sezoniere;

29. regretă subreprezentarea femeilor în economia digitală, în sectorul IA, TIC și STIM în 
ceea ce privește educația, formarea și ocuparea forței de muncă și atrage atenția asupra 
riscului ca această situație să întărească și să perpetueze stereotipurile; subliniază 
posibilele beneficii și oportunități, dar și potențialele provocări ale digitalizării pentru 
femei și fete, și îndeamnă Comisia să garanteze adoptarea unor măsuri concrete în 
implementarea Strategiei privind piața unică pentru a le aborda;

30. subliniază importanța accesului la competențe digitale și a dezvoltării acestora pentru 
femeile în vârstă, femeile din zonele rurale și femeile și fetele aflate în poziții 
defavorizate, cu acces limitat la noile tehnologii, pentru ca ele să rămână conectate la 
viața activă și să păstreze mai ușor legătura cu prietenii și rudele;

31. salută angajamentul Comisiei de a utiliza programul Orizont Europa pentru a oferi 
informații și soluții cu privire la combaterea posibilelor prejudecăți de gen în domeniul 
IA; solicită totuși să se utilizeze toate finanțările posibile pentru a sprijini proiectele care 
încurajează fetele și femeile să își îmbunătățească competențele digitale și care le 
familiarizează cu STIM;

32. observă că, într-o perioadă precum cea a pandemiei de coronavirus, rolul telemuncii și a 
muncii la distanță și posibilitățile legate de acestea sunt în creștere; solicită Comisiei să 
includă rolul telemuncii și al muncii la distanță în cadrul strategiei, ca factor important 
în obținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată;

33. subliniază beneficiile dovedite ale laptelui matern pentru nou-născuți: prim urmare, este 
important să se promoveze alăptarea, în special a copiilor născuți prematur, să se 
sprijine politicile care încurajează hrănirea copiilor născuți prematur cu lapte matern 
atât prin alăptare, cât și prin utilizarea laptelui donat, și să se promoveze utilizarea 
transfrontalieră a băncilor de lapte, pentru a garanta că femeile din regiunile de frontieră 
pot recurge la acest sprijin atunci când au nevoie;

34. îndeamnă toate inițiativele generale în materie de egalitate de gen promovate în cadrul 
Uniunii Europene să includă o perspectivă privind dizabilitatea; solicită garantarea 
protecției victimelor cu dizabilități ale violenței care sunt copii instituționalizați sau au 
un alt regim de capacitate juridică limitat, solicitând în acest scop accesul efectiv la 
justiție pentru acest grup de persoane, precum și formarea și consolidarea capacităților 
pentru persoanele care lucrează în serviciile speciale care sunt implicate în acest proces 



AM\1222236RO.docx PE662.829v01-00

RO Unită în diversitate RO

(cum ar fi justiția penală sau personalul medical); solicită crearea unui sistem 
educațional accesibil și lipsit de stereotipuri care să permită fetelor și femeilor cu 
dizabilități să își aleagă domeniile de studiu și de muncă, având în vedere dorințele și 
talentele acestora, fără ca acestea să fie limitate de inaccesibilitate, de prejudecăți și de 
stereotipuri; sprijină participarea femeilor cu dizabilități ca modele ale schimbării;

35. în concordanță cu articolul 8 din TFUE care prevede că UE ar trebui să urmărească în 
toate acțiunile sale să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și 
femei, solicită ca politicile interne și cele externe ale UE să fie coerente și să se 
întărească reciproc, acordându-se o atenție deosebită practicilor nocive și legilor 
discriminatorii și promovând exercitarea egală de către femei a tuturor drepturilor 
omului în contextul relațiilor externe; evidențiază mai ales, în acest context, politicile 
comerciale ale UE, cooperarea pentru dezvoltare și politicile privind drepturile omului; 
reamintește importanța educației pentru capacitarea femeilor și a fetelor atât în UE, cât 
și în țările partenere; subliniază că educația nu este doar un drept, ci un instrument 
esențial de combatere a căsătoriilor timpurii și forțate și a sarcinilor adolescentelor; 
insistă asupra necesității ca politica externă a UE să contribuie în mod prioritar la 
continuarea școlarizării și educației fetelor în țările partenere;

36. condamnă practica mamelor purtătoare, care subminează demnitatea umană a femeilor, 
întrucât trupurile și funcțiile reproductive ale acestora sunt utilizate ca o marfă; 
consideră că ar trebui interzisă și tratată de urgență în cadrul instrumentelor în materie 
de drepturi ale omului practica mamelor purtătoare, care presupune exploatarea 
reproductivă și utilizarea corpului uman pentru câștiguri financiare sau de altă natură, în 
special în cazul femeilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare;

37. ia act de faptul că Comisia trebuie să abordeze situația specială a protecției femeilor 
împotriva violenței în centrele de primire a solicitanților de azil și a migranților, și 
solicită o infrastructură adaptată pentru femei și fete și o formare adecvată pentru 
personalul din aceste structuri, atunci când este cazul;

38. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 

Or. en


