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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 

regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât marginalizarea este un fenomen social în cadrul căruia persoanele sau 

comunitățile sunt excluse din punct de vedere social și împiedicate în mod sistematic să 

participe la procese sociale și politice care sunt esențiale pentru integrarea lor socială sau 

li se refuză accesul la acestea; întrucât expresia ,,comunități marginalizateˮ se referă la 

diverse grupuri și persoane, cum ar fi minoritățile, romii, persoanele cu handicap, 

persoanele care trăiesc sub pragul sărăciei sau care sunt expuse riscului de sărăcie, 

migranții, refugiații și grupurile excluse din punct de vedere social; întrucât rasismul, 

patriarhatul, homofobia, dezavantajele economice și alți factori de discriminare contribuie 

la crearea unor straturi de inegalitate și la o dinamică a pierderii de drepturi și oportunități 

pentru femei în interiorul comunităților marginalizate; 

B. întrucât sărăcia care afectează comunitățile marginalizate afectează în mod diferit femeile, 

copiii și bărbații, femeilor și copiilor fiindu-le mai dificil să acceseze serviciile sociale și 

să obțină un venit decent; 

C. întrucât această marginalizare și dubla discriminare care afectează femeile din aceste 

grupuri reprezintă un obstacol în calea accesului femeilor la servicii, informații și 

organizații publice și neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul 

egalității; 

D. întrucât femeile joacă un rol esențial în comunitățile marginalizate, atât din punct de 

vedere economic, cât și în ceea ce privește educația și îngrijirea; întrucât rolul crucial al 

femeilor trebuie să fie tratat prin măsuri specifice, pentru a depăși barierele în calea 

incluziunii și a participării egale a femeilor la procesul decizional, a îmbunătăți condițiile 

de viață ale femeilor și a le oferi formarea profesională de care au nevoie pentru a 

participa în mod activ la viața socială și economică a țării; 

E. întrucât consecințele crizei economice și reducerile operate în serviciile publice au agravat 

situația femeilor din comunitățile marginalizate; 

F. întrucât femeile din comunitățile marginalizate sunt supuse unei discriminări multiple mai 

accentuate și au o rată de ocupare mult mai redusă decât bărbații din aceste comunități și 

decât alte femei; 

G. întrucât depășirea marginalizării și a discriminării multiple necesită colaborarea directă, la 

nivel local, cu comunitățile în cauză în plan social, politic și economic, inclusiv cu părțile 

interesate, cu societatea civilă, precum și implicarea cetățenilor în procesele de elaborare a 

politicilor; întrucât în aceste procese trebuie să se țină seama întotdeauna de o perspectivă 

de gen, cu scopul de a capacita femeile care se confruntă cu discriminarea multiplă să 

participe la acestea și să-și facă auzite vocile în sfera publică; 

H. întrucât educația, atât cea formală, cât și cea informală, este esențială pentru depășirea 
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marginalizării și a discriminării multiple, în ceea ce privește inițierea unui dialog și 

generarea de transparență și înțelegere între comunități, precum și în ceea ce privește 

capacitarea comunităților marginalizate; întrucât nu trebuie să se uite de perspectiva de 

gen în educație, nici de rolul acesteia în ceea ce privește capacitarea femeilor și fetelor din 

comunitățile marginalizate; 

I. întrucât reprezentarea femeilor din comunitățile marginalizate în domeniul artelor și 

culturii și în mass-media este importantă pentru depășirea marginalizării, a stereotipurilor 

și a discriminării multiple; 

J. întrucât strategiile prevăzute de politica de coeziune europeană pentru capacitarea 

femeilor din comunitățile marginalizate trebuie să ia în considerare situația femeilor în 

curs de îmbătrânire, a femeilor cu handicap, a femeilor care prestează servicii de îngrijire 

și a femeilor cu probleme de sănătate mintală; 

K. întrucât statele membre joacă un rol decisiv în crearea unui mediu care să definească și să 

delimiteze marginalizarea și întrucât acestea trebuie să țină seama de nevoile 

comunităților marginalizate și să le includă interesele în elaborarea și justificarea 

programelor operaționale prezentate Comisiei,  

1. subliniază că femeile din comunitățile marginalizate se confruntă cu o discriminare 

multiplă, ceea ce le expune la un risc și mai mare de sărăcie și excluziune socială, 

îndeosebi în ce privește accesul la locuri de muncă, educație, servicii de sănătate și 

servicii sociale; 

2. solicită ca în toate inițiativele, programele, acțiunile și acordurile de finanțare în materie 

de incluziune socială și de integrare finanțate de UE să se includă o perspectivă de gen și o 

analiză intersectorială, astfel încât să se răspundă într-o măsură mai mare nevoilor 

specifice ale femeilor din comunitățile marginalizate, iar diversitatea de voci și de 

perspective ale femeilor din diferite poziții și roluri structurale să poată fi mai bine 

reflectată; consideră că evaluările de impact din perspectiva genului și integrarea 

dimensiunii de gen în buget sunt utile pentru evaluarea consecințelor pe care le au asupra 

femeilor prioritățile de finanțare, alocarea de resurse financiare și specificațiile pentru 

programele de finanțare; subliniază că datele defalcate pe gen trebuie colectate în mod 

sistematic și trebuie analizate periodic; 

3. invită Comisia Europeană să includă discriminarea pozitivă în elaborarea de programe 

regionale, pentru a preveni coborârea și mai accentuată a femeilor din comunitățile 

marginalizate sub pragul sărăciei, precum și pentru a preveni apariția sărăciei în rândul 

copiilor într-un stadiu timpuriu; 

4. solicită îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea și formarea serviciilor sociale specializate 

(inclusiv a consilierilor de reintegrare socială și supraveghere) care se ocupă de familiile 

marginalizate; 

5. invită Comisia să țină seama de Recomandarea 92/441/CEE a Consiliului, care recunoaște 

dreptul fundamental al persoanei la resurse suficiente și asistență socială pentru a putea 

duce o existență compatibilă cu demnitatea umană, o chestiune esențială pentru femei, 

care sunt mai expuse riscului de sărăcie decât bărbații; subliniază că este important să se 
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elaboreze o metodă comună de calcul al pragului de subzistență în ceea ce privește costul 

vieții (un „coș” de bunuri și servicii), astfel încât să se poată efectua măsurători 

comparabile ale nivelurilor de sărăcie și stabili metode de intervenție socială, inclusiv un 

sistem de venituri minime, care este esențial pentru realizarea coeziunii economice și 

sociale pentru persoanele care locuiesc în diferite zone ale Uniunii Europene; 

6. consideră că este esențial să se includă femeile și a organizațiile de femei din comunitățile 

marginalizate în procesele decizionale privind alocarea, utilizarea, executarea și 

monitorizarea fondurilor, la toate nivelurile, de la nivelul autorităților locale și regionale 

până la nivelul statelor membre și al instituțiilor europene și consideră că supravegherea și 

evaluarea programelor puse în aplicare ar trebui considerate drept procese de o importanță 

vitală pentru îmbunătățirea participării femeilor din comunitățile marginalizate; 

7. subliniază importanța capacitării femeilor din comunitățile marginalizate prin stimularea 

antreprenoriatului și a participării în rândul femeilor din aceste comunități; 

8. invită Comisia să-și intensifice eforturile pentru a promova consolidarea durabilă și amplă 

a capacităților femeilor din comunitățile marginalizate; 

9. subliniază că toate oportunitățile de finanțare europene pentru sprijinirea comunităților 

marginalizate și, în special, a femeilor ar trebui utilizate într-un mod integrat, pentru a 

mări sinergiile și complementaritatea între fondurile structurale și programul „Drepturi, 

egalitate și cetățenie“; invită administrațiile și autoritățile în cauză de la toate nivelurile de 

guvernare să depună eforturi pentru a coopera reciproc în mod activ; 

10. atrage atenția asupra faptului că societatea nu recunoaște marginalizarea anumitor 

comunități, cum ar fi femeile aflate în condiții precare de muncă, lucrătorii săraci, mamele 

singure și pensionarele în vârstă dezavantajate; invită statele membre să identifice cu 

precizie aceste grupuri și să adopte programe care să urmărească îmbunătățirea condițiilor 

de viață, precum și accesul la asistență medicală și la servicii de bază; 

11. critică în mod ferm faptul că genul nu a fost luat în considerare în Platforma europeană de 

combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, una dintre cele șapte inițiative emblematice 

ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii, 

printre ale cărei obiective se numără o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru a sprijini 

incluziunea socială, alocându-se un procentaj de 20 % din Fondul social european pentru 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale; 

12. îndeamnă la un schimb de bune practici și la crearea de rețele între femeile din 

comunitățile marginalizate, la toate nivelurile de guvernare; subliniază necesitatea de a 

promova femeile în poziții de conducere în cadrul acestor comunități și de a le implica în 

acțiuni de sensibilizare și de informare cu privire la serviciile publice și la programele 

menite să combată marginalizarea și discriminarea femeilor; 

13. îndeamnă ca fondurile să fie folosite pentru a îmbunătăți condițiile de viață și a facilita 

accesul femeilor din comunitățile marginalizate la educație, locuințe, asistență medicală, 

locuri de muncă, structuri de îngrijire a copiilor, servicii sociale, un sistem juridic și 

servicii de sprijin pentru victime care să fie de calitate și durabile; 



 

PE554.696v02-00 6/8 AD\1068920RO.doc 

RO 

14. în cadrul politicii de coeziune a UE, invită Comisia și statele membre să se concentreze 

asupra regiunilor cu deficiențe naturale sau demografice grave și permanente, astfel cum 

sunt menționate la articolul 121 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și să 

elaboreze dispoziții speciale care să prevadă posibilități alternative de încadrare în muncă 

și de ocupare pentru grupurile de femei marginalizate din aceste comunități, care sunt 

caracterizate de niveluri ridicate de sărăcie, de lipsa de perspective de angajare, de 

abandon școlar voluntar, de lipsa serviciilor sociale și de izolare socială, din care decurge 

riscul mai ridicat de sărăcie în rândul copiilor; 

15. solicită să fie luată în considerare perspectiva drepturilor omului atunci când se concep 

acțiuni sprijinite prin fondurile de coeziune și subliniază că drepturile culturale, 

economice și sociale ar trebui să fie integrate în politicile de recunoaștere a femeilor din 

comunitățile marginalizate drept cetățeni activi în nume propriu, iar rasismul, atât cel 

manifest, cât și cel invizibil, ar trebui să fie combătut în mod explicit în toate acțiunile și 

la elaborarea politicilor; 

16. subliniază că este deosebit de important să se acorde, în cadrul tuturor programelor, 

inițiativelor și acțiunilor finanțate de UE, o atenție specială circumstanțelor și nevoilor 

specifice ale grupurilor celor mai vulnerabile de femei din comunitățile marginalizate, 

cum ar fi femeile vârstnice, femeile cu handicap, femeile care sunt victime ale violenței și 

traficului de ființe umane, imigrantele, femeile care aparțin minorităților etnice, 

refugiatele etc.; 

17. recunoaște că se poate îmbunătăți participarea femeilor în întreprinderi și la creșterea 

economică prin finanțarea serviciilor de sprijin pentru IMM-uri și a serviciilor financiare 

care satisfac nevoile femeilor care înființează și dezvoltă întreprinderi; 

18. evidențiază faptul că trebuie să se acorde o atenție specială eliminării barierelor din calea 

accesului la ocuparea forței de muncă, bariere cu care se confruntă femeile din 

comunitățile marginalizate, precum și eliminării, în cadrul acestor comunități, a 

diferențelor în materie de remunerare și de pensie între femei și bărbați; 

19. subliniază că este important să se monitorizeze cu atenție și în mod constant modul în care 

sunt utilizate resursele financiare alocate pentru comunitățile marginalizate; 

20. evidențiază faptul că femeile din comunitățile marginalizate sunt mai expuse riscului de a 

deveni victime ale violenței de gen și a suferi alte încălcări ale drepturilor lor 

fundamentale; solicită ca lupta împotriva tuturor formelor de violență împotriva femeilor 

să constituie un factor esențial al programelor de integrare pentru comunitățile 

marginalizate și pentru alocarea de finanțare europeană; 

21. subliniază rolul important pe care activitatea de întreprinzător social, cooperativele, casele 

de ajutor reciproc și întreprinderile alternative îl pot juca în capacitarea femeilor din 

comunitățile marginalizate; recomandă ca fondurile de coeziune, îndeosebi Fondul social 

european, să sprijine investițiile în acest domeniu cu o puternică perspectivă de gen; 

22. reamintește decizia Ombudsmanului European în cauza OI/8/2014/AN privind respectarea 

drepturilor fundamentale în punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE; evidențiază 

cu fermitate necesitatea ca toate programele de coeziune din statele membre să respecte pe 
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deplin Carta drepturilor fundamentale; este de acord că societății civile, inclusiv 

organizațiilor femeilor, ar trebui să li se ofere o platformă prin intermediul căreia să 

informeze cu privire la utilizări abuzive ale fondurilor și încălcări ale Cartei; 

23. subliniază importanța învățării pe parcursul întregii vieți pentru îmbunătățirea egalității în 

educație și formare, în special în materie de competențe profesionale și în domeniul TIC; 

recunoaște nevoia de flexibilitate în oferirea de educație și formare femeilor din zonele 

rurale; 

24. evidențiază necesitatea de a întări rețelele de la nivel regional, național și european ale 

femeilor din comunitățile marginalizate, îndeosebi în domeniile afacerilor, 

antreprenoriatului, științei și tehnologiei, educației, mass-mediei, și în ceea ce privește 

calitatea de lider civic și politic; 

25. solicită ca fondurile de coeziune europene, îndeosebi Fondul social european, să susțină 

programele educaționale formale și informale, inclusiv formarea profesională și învățarea 

pe tot parcursul vieții, pentru capacitarea femeilor și fetelor din comunitățile 

marginalizate; 

26. solicită ca fondurile politicii de coeziune să sprijine proiectele artistice, culturale și 

mediatice care capacitează femeile din comunitățile marginalizate și care luptă pentru a 

elimina stereotipurile, stigmatizarea și discriminarea multiplă. 
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