
 

AD\1073296RO.doc  PE560.862v03-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014 - 2019  

 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
 

2015/2210(INI) 

21.9.2015 

AVIZ 

al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

referitor la semestru european pentru coordonarea politicilor economice: 

punerea în aplicare a priorităților pentru 2015 

(2015/2210(INI)) 

Raportor pentru aviz: Ernest Urtasun 



 

PE560.862v03-00 2/7 AD\1073296RO.doc 

RO 

PA_NonLeg 



 

AD\1073296RO.doc 3/7 PE560.862v03-00 

 RO 

SUGESTII 

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

economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât egalitatea este o valoare fundamentală a UE și o condiție necesară pentru 

realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de ocupare a forței de muncă și de reducere 

a sărăciei, la care pot contribui substanțial respectarea legislației naționale în vigoare 

privind egalitatea de gen și punerea în aplicare în mod corespunzător a directivelor UE 

privind egalitatea de gen; 

B. întrucât accesul femeilor la piața muncii este un factor de diversitate a competențelor pe 

piața ocupării forței de muncă care are drept consecință directă accesul la resurse mai 

bune pentru întreprinderi și, prin urmare, la o mai mare competitivitate, ocupare a forței de 

muncă și creștere pe piața internă; 

C. întrucât femeile sunt afectate de reducerile din serviciile publice, inclusiv în sectorul 

sănătății, educației și locuințelor, atât în mod direct ca utilizatori și angajați, cât și în mod 

indirect datorită faptului că întrețin membri ai familiei care se bazează pe servicii publice 

de bază; întrucât reducerea cheltuielilor cu personalul din sectorul sănătății a mărit în 

multe state membre sarcina de îngrijire suportată de femei, care de multe ori lucrează în 

condiții de precaritate și exploatare; 

D. întrucât rata ocupării forței de muncă și, de altfel, rata creșterii pieței interne a UE depind, 

printre altele, de capacitatea pe care o au femeile și bărbații de a crea un echilibru între 

viața lor profesională și cea de familie; 

E. întrucât criza economică și politicile de consolidare bugetară au afectat femeile în mod 

disproporționat, în special femeile din comunitățile marginalizate, femeile tinere și 

femeile care suferă în urma discriminării multiple; 

F. întrucât sustenabilitatea finanțelor publice este unul dintre obiectivele Strategiei Europa 

2020 și întrucât investițiile în educație, în general, și mai specific în educația tinerelor 

femei, reprezintă o parte integrantă a bugetelor naționale ale statelor membre; 

G. întrucât politicile referitoare la piața muncii și crearea de locuri de muncă trebuie să 

urmărească crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, în conformitate cu Agenda OIM 

privind munca decentă; 

H. întrucât ratele ridicate persistente de șomaj în rândul tinerilor și excluziunea socială în 

întreaga UE au dus în ultimii ani la o distrugere a capitalului uman și au afectat femeile și 

fetele în mod disproporționat; întrucât acest impact pe termen lung al crizei economice 

trebuie abordat într-un mod care să țină seama de gen; 

I. întrucât actuala situație economică a demonstrat că, în vederea realizării unei uniuni 

economice mai integrate și mai echilibrate, este nevoie de o coordonare mai strânsă a 

politicilor macroeconomice și bugetare ale statelor membre, 

1. regretă faptul că egalitatea de gen nu a fost integrată în Strategia Europa 2020 și invită 
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Comisia și Consiliul să introducă un pilon dedicat egalității de gen în cadrul strategiei și să 

stabilească un obiectiv general privind egalitatea de gen; 

2. reiterează faptul că obiectivul coordonării politicilor economice și bugetare în statele 

membre poate fi îndeplinit numai dacă sunt coordonate și politicile privind egalitatea; 

3. salută recomandările specifice fiecărei țări, care vizează evoluția în ceea ce privește 

egalitatea de gen, însă solicită o includere mai largă a dimensiunii de gen în recomandările 

specifice fiecărei țări, în special în ceea ce privește reformele de pe piața muncii și 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată; invită Comisia să se asigure că statele 

membre pun în aplicare recomandările specifice fiecărei țări din semestrul european 

referitoare la consolidarea principiului salariilor egale pentru femei și bărbați prin 

transparență și abordarea disparității salariale de gen; solicită includerea în analiza anuală 

a creșterii a unor orientări politice specifice privind reducerea altor inegalități de gen ; 

4. invită statele membre și Comisia să elimine piedicile din calea participării femeilor la 

piața muncii, în special punând în aplicare mecanisme care să permită echilibrul între 

viața profesională și privată pentru femei, în special concediile de maternitate, paternitate 

și parentale adaptate și armonizate la nivelul UE; 

5. reiterează apelul adresat statelor membre de a integra dimensiunea de gen în programele 

lor de convergență și de stabilitate și în programele lor naționale de reformă prin stabilirea 

unor măsuri și obiective cantitative care să abordeze disparitățile de gen persistente, care 

adeseori aduc femeile sub nivelul de sărăcie într-o fază mai înaintată a vieții lor și să 

integreze în mod sistematic dimensiunea de gen în buget, în vederea examinării actualelor 

politici și programe de acțiune, efectelor acestora asupra alocării resurselor și contribuției 

lor la egalitatea între femei și bărbați; 

6. reamintește statelor membre și Comisiei că barierele în calea accesului femeilor la piața 

muncii au un impact direct asupra rentabilizării potențiale a investițiilor statelor membre 

în educație; 

7. reiterează apelul adresat Comisiei de a facilita monitorizarea îndeplinirii obiectivelor 

globale în materie de ocupare a forței de muncă și de reducere a sărăciei, solicitând 

statelor membre să utilizeze date diferențiate în funcție de gen și să definească indicatori 

suplimentari legați de gen; 8. subliniază că statele membre ar trebui să îmbunătățească 

nivelul de participare al copiilor și tinerilor adulți în cadrul sistemelor educaționale și să 

acorde o mai mare atenție problemei abandonului școlar timpuriu, în special prin 

colectarea de informații cu privire la principalele cauze care stau la baza acestui fenomen 

în vederea adoptării și punerii în aplicare a unor politici pentru prevenirea sa; 

9. invită Comisia să sprijine statele membre în creșterea gradului de folosire a fondurilor 

structurale pentru investiții în structuri și servicii publice de îngrijire pentru copii, 

persoane în vârstă și alte persoane aflate în întreținere; subliniază impactul disproporționat 

al lipsei de investiții în structurile și serviciile publice de îngrijire asupra părinților unici, 

majoritatea acestora fiind femei; 

10. subliniază necesitatea de a acorda prioritate acțiunilor de combatere a șomajului, sărăciei 

și excluziunii sociale, care afectează în primul rând femeile, și de a acorda prioritate 

locurilor de muncă de calitate și durabile, investițiilor și serviciilor publice de calitate care 
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asigură incluziunea socială, în special în următoarele domenii: educație, sănătate, 

îngrijirea copiilor, îngrijirea persoanelor dependente, transporturi publice și servicii 

sociale; 

11. invită Comisia și statele membre să formuleze și să pună în aplicare recomandările 

specifice fiecărei țări referitoare la subiecte care afectează poziția femeilor pe piețele 

muncii, inclusiv, printre altele:  

i) înlăturarea barierelor structurale cu care se confruntă femeile pentru a pătrunde și a avansa 

în sectoare dominate de bărbați, cum ar fi știința, tehnologia, antreprenoriatul, finanțele și 

economia verde; 

ii) combaterea disparității salariale și a diferenței dintre pensiile femeilor și bărbaților în toate 

sectoarele; 

iii) intensificarea eforturilor de creștere a reprezentării femeilor în procesele de luare a 

deciziilor economice în toate sectoarele; 

iv) abordarea necesității de emancipare a femeilor și fetelor prin educația formală și 

informală, mai ales în domenii precum știința, tehnologia, ingineria, matematica, 

antreprenoriatul, economia și studiile de afaceri, precum și necesitatea de a îmbunătăți 

concordanța competențelor și structurile de formare și învățare pe tot parcursul vieții 

pentru femeile din câmpul muncii în toate sectoarele; 

12. subliniază faptul că criza financiară și economică a avut implicații serioase pentru 

provocările demografice cu care se confruntă Europa, printre care și îmbătrânirea 

populației; subliniază faptul că diferența dintre pensiile femeilor și bărbaților este de 39 % 

în Europa; evidențiază faptul că politicile din domeniul ocupării forței de muncă și modul 

în care sunt concepute sistemele de transferuri sociale au implicații profunde asupra 

capacității femeilor de a contribui la sistemele de pensii, iar recomandările specifice 

fiecărei țări ar trebui să țină seama de acest lucru; consideră că trebuie examinate 

implicațiile de gen ale unei vieți profesionale mai lungi; 

13. invită comisarul (comisarii) responsabil(i) la o discuție anuală cu Comisia pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen privind aspectele referitoare la gen din analiza anuală 

a creșterii; 

14. insistă asupra necesității ca atât Comisia, cât și statele membre să evalueze impactul 

politicilor de reformă structurală asupra femeilor din comunitățile marginalizate, care 

suferă din cauza discriminării multiple; invită Comisia să formuleze recomandări specifice 

fiecărei țări pentru a elimina obstacolele cu care se confruntă aceste femei; 

15. își exprimă profunda îngrijorare legată de faptul că reducerea finanțării destinate 

organizațiilor pentru drepturile femeilor, instituțiilor și organismelor în domeniul egalității 

a dus la închiderea activității acestora și la o scădere semnificativă a operațiunilor 

desfășurate; 

16. solicită orientări și proceduri specifice în cadrul semestrului european pentru a asigura 

responsabilitatea, consultarea și dialogul cu părțile interesate naționale, organizațiile 

societății civile și sindicatele; 
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17. subliniază că flexibilitatea pieței muncii nu trebuie să fie în detrimentul protecției sociale, 

cum ar fi salariul minim, dreptul de a negocia contracte colective, dreptul la concedii de 

maternitate și paternitate, și al menținerii locurilor de muncă sigure și de calitate în 

conformitate cu Agenda privind munca decentă; subliniază cât de important este rolul 

angajamentului societății civile, al dialogului social, al sindicatelor și reprezentării 

angajaților în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor din domeniul pieței muncii; 

18. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că dereglementarea și flexibilizarea relațiilor 

de muncă a dus în multe state membre la încălcări ale legislației muncii, inclusiv la 

discriminarea directă și indirectă a femeilor; 

19. sugerează o mai mare implicare a Institutului European pentru Egalitatea de șanse între 

femei și bărbați în cadrul procesului semestrului european; 

20. invită Comisia și statele membre să facă mai mult pentru a folosi redresarea din criza 

economică ca o oportunitate de promovare a unui model economic mai viabil din punct de 

vedere social și ecologic, printre altele prin accelerarea creării de locuri de muncă „verzi”, 

prin promovarea întreprinderilor sociale și a modelelor de afaceri alternative, cum ar fi 

societățile mutuale și cooperativele; 

21. subliniază faptul că femeile din Europa sunt suprareprezentate în locurile de muncă cu 

normă parțială, temporare, cu salarizare redusă sau nedeclarate și că formele precare de 

angajare s-au răspândit în ultimii ani ca urmare a măsurilor de austeritate, inclusiv a 

dereglementării pieței muncii, precum și a reformei drepturilor lucrătorilor și a practicilor 

de negociere; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la creșterea nivelurilor de 

sărăcie a persoanelor încadrate în muncă. 
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