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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a UE, consacrată la 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolele 8 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; întrucât integrarea perspectivei de gen este, prin 
urmare, un instrument important pentru integrarea orizontală a acestui principiu în 
politicile, măsurile și acțiunile UE, inclusiv în politica de coeziune; întrucât sunt 
necesare eforturi mai susținute pentru a combate formele multiple de discriminare și de 
inegalitate cu care se confruntă femeile; întrucât articolul 7 din Regulamentul privind 
dispozițiile comune1 pentru perioada 2014-2020 prevede că egalitatea dintre bărbați și 
femei și integrarea perspectivei de gen trebuie luate în considerare și promovate pe toată 
durata pregătirii și implementării programelor;

B. întrucât politica de coeziune abordează decalajele dintre diferitele regiuni și rămânerea 
în urmă a regiunilor cel mai puțin favorizate cu scopul de a realiza coeziunea 
economică, socială și teritorială, egalitatea de gen constituind o componentă esențială a 
acesteia, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), al 
Fondului social european (FSE), al Fondului de coeziune, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), al Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM) și al Fondului pentru o tranziție justă, care respectă principiile 
nediscriminării și egalității de gen; întrucât aceste fonduri ar trebui să acorde o atenție 
deosebită femeilor care locuiesc în zonele rurale, în zonele afectate de tranziția 
industrială, precum și în regiunile afectate de un handicap natural și demografic grav și 
permanent, cum ar fi regiunile cu o densitate foarte scăzută a populației, precum și 
regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase;

C. întrucât nu cunoaștem încă toate consecințele economice, sociale și în materie de 
ocupare a forței de muncă ale pandemiei; întrucât studiile preliminare sugerează că 
pandemia de COVID-19 a exacerbat inegalitățile existente, traducându-se în special prin 
creșterea sarcinilor familiale și a violenței pe criterii de gen, ceea ce are un impact 
disproporționat asupra femeilor și fetelor, iar politica de coeziune ar trebui să ia în 
considerare aceste aspecte; întrucât, deși obiectivul politicii de coeziune este de a reduce 
decalajul dintre regiuni în cadrul Uniunii, ea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească 
egalitatea între femei și bărbați și să combată disparitățile de gen pentru a asigura 
respectarea principiului remunerației egale pentru o muncă egală sau pentru o muncă de 
valoare egală și egalitatea de șanse pe piața muncii; întrucât negocierile colective sunt 
un instrument important pentru inversarea și depășirea inegalităților dintre femei și 
bărbați; întrucât impactul negativ al crizei COVID-19 trebuie atenuat pentru a asigura o 
alocare suficientă a fondurilor cu scopul de a pune în aplicare politicile privind 

1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
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egalitatea de gen, inclusiv a proiectelor care combat discriminarea, precum și violența 
domestică și violența bazată pe gen;

D. întrucât este deosebit de important să se ia măsuri pentru a îmbunătăți calitatea 
structurilor de îngrijire și a le face mai accesibile și abordabile ca preț, acest lucru 
permițând femeilor să rămână active pe piața muncii prin promovarea echilibrului între 
viața profesională și cea privată și contribuind, printre altele, la eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește pensiile, întrucât femeile efectuează o cotă disproporționat de 
mare de muncă neremunerată în comparație cu bărbații, din cauza stereotipurilor de gen 
persistente și a structurilor diferențelor de remunerare, care au implicații profunde în 
ceea ce privește reprezentarea și performanțele femeilor pe piața forței de muncă; 
întrucât, având în vedere noile tendințe demografice, cum ar fi îmbătrânirea societăților, 
scăderea ratei natalității și, prin urmare, scăderea populației în vârstă de muncă, nevoile 
în materie de servicii de îngrijire au devenit mai importante ca niciodată; întrucât 
pandemia de COVID-19 a scos în evidență problemele în domeniul furnizării de servicii 
de îngrijire cu care Uniunea se confruntă de mult timp; întrucât serviciile de îngrijire 
trebuie privite în ansamblu ca o serie continuă de activități, de la îngrijirea copiilor și 
îngrijirea după orele de școală la îngrijirea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în 
vârstă; întrucât investițiile din sectorul serviciilor de îngrijire vor oferi, de asemenea, 
oportunități de angajare în economia formală persoanelor care asigură servicii informale 
de îngrijire;

E. întrucât promovarea egalității de gen este esențială pentru realizarea obiectivelor 
principale ale politicii de coeziune, și anume dezvoltarea economică și socială regională 
durabilă pe termen lung în UE și întrucât politica de coeziune este instrumentul adecvat 
pentru combaterea inegalităților de gen prezente în zonele rurale, deoarece femeile din 
zonele rurale au un acces mai limitat la ocuparea forței de muncă și la serviciile sociale, 
în special în zonele rurale depopulate sau în zonele care se confruntă cu handicapuri 
demografice; întrucât politica de coeziune poate contribui la punerea în aplicare a unor 
acțiuni specifice axate pe prevenirea și combaterea violenței de gen, precum și pe 
promovarea și consolidarea egalității de gen prin combaterea segregării orizontale și 
verticale a pieței muncii și a disparităților de gen persistente în materie de ocupare a 
forței de muncă, incluziune socială și educație, prin promovarea întreprinderilor nou-
înființate și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor, prin facilitarea accesului 
femeilor la cercetare și inovare, precum și prin luarea în considerare a nevoilor femeilor 
în ceea ce privește transportul și infrastructurile sociale;

F. întrucât participarea femeilor în toate etapele ciclului politicii de coeziune este în 
continuare limitată, în special în dezvoltarea programelor operaționale, în procesele 
decizionale și în integrarea egalității de gen în punerea în aplicare a proiectelor 
selectate;

1. subliniază rolul important pe care fondurile de coeziune ar trebui să îl joace în 
promovarea egalității de gen și în punerea în aplicare a Strategiei UE privind egalitatea 
de gen; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi 
pentru a promova egalitatea de gen și nediscriminarea în cadrul politicii de coeziune 
prin integrarea efectivă a perspectivei de gen în toate etapele ciclului de elaborare a 
politicilor, inclusiv a obiectivelor de egalitate de gen, a măsurilor țintite și a temelor 
secundare specifice, dând dovadă de un angajament politic ferm la nivelul UE și la nivel 
național și regional pentru a face progrese în ceea ce privește egalitatea de gen; 
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încurajează cooperarea strânsă cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) și organismele naționale de promovare a egalității în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă calitate pentru a sprijini factorii de decizie și 
alte părți interesate importante, care depun eforturi pentru a consolida egalitatea între 
femei și bărbați, să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză și bazate pe elemente 
concrete; subliniază că partajarea cunoștințelor de către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt esențiale pentru a evita costurile administrative 
ridicate și creșterea inutilă a birocrației; subliniază importanța unei cooperări strânse cu 
organizațiile societății civile în cadrul ciclului politicii de coeziune și solicită punerea în 
aplicare a evaluărilor de impact din perspectiva genului în acest domeniu și colectarea 
de date defalcate pe gen și indicatori care să ia în considerare dimensiunea de gen 
pentru a măsura inegalitățile sociale și economice și pentru a asigura includerea 
perspectivei de gen în criteriile de evaluare și în sistemele de punere în aplicare și de 
monitorizare a fondurilor;

2. regretă că, pentru noua perioadă de programare, Comisia nu a prezentat noi măsuri de 
îmbunătățire a egalității de gen, ci a eliminat atât condiționalitatea privind egalitatea de 
gen din Regulamentul privind dispozițiile comune, cât și subprogramul „Femeile din 
zonele rurale”;

3. subliniază că unul dintre obiectivele principale ale politicii de coeziune este de a garanta 
coeziunea socială, teritorială și economică, combătând, printre altele, disparitățile dintre 
femei și bărbați; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să aplice principiile 
abordării integratoare a egalității de gen și integrării dimensiunii de gen în buget prin 
măsuri specifice de combatere a formelor multiple de discriminare, sărăcie și excluziune 
socială și să includă o perspectivă intersectorială, necesară pentru protejarea persoanelor 
vulnerabile și a femeilor aparținând grupurilor marginalizate; invită, în acest sens, 
Comisia să ofere orientări pentru a facilita punerea în aplicare a acestei abordări în 
ciclul de politici de coeziune; subliniază că este esențial ca investițiile în crearea de 
locuri de muncă să integreze dimensiunea de gen și, prin urmare, să îmbunătățească 
capacitatea de inserție profesională a femeilor; subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune în ceea ce privește investițiile în servicii publice de înaltă calitate, cu un efect 
pozitiv asupra combaterii inegalităților de gen; solicită, prin urmare, integrarea 
perspectivei de gen în obiectivele de politică stabilite în Regulamentul privind 
dispozițiile comune, pentru a îmbunătăți accesul femeilor la infrastructuri și servicii, 
oportunitățile lor pe piața muncii și în economie și pentru a spori contribuția politicii de 
coeziune la creșterea socioeconomică;

4. subliniază rolul relevant al fondurilor de coeziune în asigurarea investițiilor în serviciile 
de îngrijire; invită statele membre să aloce cu prioritate fondurile disponibile în cadrul 
politicii de coeziune furnizării de servicii de îngrijire, pentru a răspunde nu numai 
cererii tot mai mari de infrastructuri de îngrijire, dar și pentru a combate în mod eficace 
disparitățile de gen în ocuparea forței de muncă, segregarea pieței muncii și, în 
consecință, diferențele de remunerare și de pensie; încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici la nivel european cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor 
UE pentru a contribui la dezvoltarea unor servicii de îngrijire de calitate;

5. invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să sensibilizeze publicul 
cu privire la necesitatea egalității de gen și să elaboreze și să pună la dispoziție 
instrumente și orientări specifice, respectând în același timp repartizarea competențelor 
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între statele membre și Uniune, pentru a ajuta statele membre să integreze o perspectivă 
de gen în etapele de concepere, de punere în aplicare și de monitorizare, utilizând 
instrumentele existente elaborate de EIGE, cum ar fi setul său de instrumente pentru 
integrarea dimensiunii de gen în fondurile UE; subliniază importanța corelării 
strategiilor naționale privind egalitatea de gen cu politica de coeziune, întrucât fondurile 
ESI sunt un instrument-cheie pentru promovarea schimbărilor structurale în societate; 
subliniază că este important ca funcționarii care gestionează fondurile politicii de 
coeziune la nivel european, național, regional și local să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

6. subliniază rolul jucat de orașele și regiunile care se demarcă de mult timp prin eforturile 
depuse în favoarea egalității de gen; salută recunoașterea de către Comisie, în Strategia 
sa privind egalitatea de gen 2020-2025, a faptului că stereotipurile de gen reprezintă o 
cauză fundamentală a inegalității de gen și afectează toate domeniile societății; 
subliniază necesitatea de a combate aceste stereotipuri de gen și discriminarea 
structurală împotriva femeilor în toate domeniile politicii de coeziune, precum și de a 
implica autoritățile locale și regionale în combaterea acestor fenomene; invită Comisia, 
statele membre și autoritățile lor respective să respecte principiile statului de drept, 
inclusiv principiul nediscriminării și respectarea drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește deciziile privind programele de finanțare sau regiunile, și să asigure 
monitorizarea, investigarea și acțiunile adecvate în caz de încălcare a acestor principii, 
asigurând întotdeauna protecția beneficiarilor finali; consideră că ar putea fi inițiate 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care se suspectează 
încălcări ale dreptului Uniunii și că un mecanism de condiționalitate pentru plata 
fondurilor UE pe baza raportului anual de monitorizare al Comisiei privind valorile 
Uniunii ar putea fi esențial în acest sens; subliniază că așa-numitele „zone fără LGBTI” 
subminează aceste principii și, prin urmare, salută decizia Comisiei de a respinge șase 
cereri de înfrățire între orașe care implică autorități poloneze care au adoptat rezoluții 
privind „zonele fără LGBTI”; invită Comisia să analizeze cu atenție plângerile 
referitoare la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE de către aceste autorități și să 
continue să respingă toate cererile de finanțare europeană prezentate de autoritățile care 
au adoptat astfel de rezoluții;

7. invită statele membre și autoritățile lor respective să creeze programele care au ca scop 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și sprijinirea victimelor violenței, 
având în vedere că violența domestică și bazată pe gen a crescut în timpul crizei 
COVID-19 în majoritatea statelor membre; subliniază necesitatea ca autoritățile locale 
să implice angajatorii regionali și ONG-urile în activitatea lor pentru a promova 
egalitatea de gen, pentru a sensibiliza publicul cu privire la inegalitățile de gen, precum 
și cu privire la violența domestică și pentru a proteja victimele, oferind, în același timp, 
un sprijin specific; subliniază rolul important al Convenției de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; 
îndeamnă toate statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice Convenția de 
la Istanbul; îndeamnă Consiliul să încheie ratificarea de către UE a Convenției de la 
Istanbul;

8. încurajează statele membre și Comisia să se asigure că egalitatea dintre bărbați și femei 
și integrarea perspectivei de gen sunt promovate în toate etapele evaluării, ale punerii în 
aplicare și ale monitorizării fondurilor ESI; invită Comisia, statele membre și 
autoritățile lor de management să facă schimb de bune practici în ceea ce privește 
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integrarea dimensiunii de gen prin intermediul schimbului de cunoștințe, al asistenței 
tehnice, al formării și al sensibilizării; solicită implicarea experților în domeniul 
egalității de gen, a organismelor de promovare a egalității, a partenerilor sociali și a 
reprezentanților societății civile în procesul de pregătire, de punere în aplicare și de 
monitorizare a programelor operaționale din cadrul fondurilor ESI, în conformitate cu 
principiul parteneriatului și încurajează utilizarea proiectelor gestionate de comunitate, 
prin intermediul unor instrumente existente, cum ar fi dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) și investițiile teritoriale integrate (ITI), pentru a 
asigura o abordare ascendentă în dezvoltarea de proiecte; solicită o reprezentare 
echilibrată din perspectiva genului în cadrul organismelor politicii de coeziune pentru a 
îmbunătăți diversitatea în procesul decizional și invită statele membre și autoritățile lor 
respective să sprijine numirile echilibrate din perspectiva genului în comitetele 
decizionale;

9. invită statele membre să utilizeze finanțarea politicii de coeziune pentru a reduce și mai 
mult disparitățile economice și sociale regionale, cu un accent special pe combaterea 
feminizării sărăciei, a șomajului în rândul femeilor și a excluderii de la numeroase 
oportunități economice, pe prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență și 
discriminare bazată pe gen, pe promovarea și continuarea emancipării femeilor prin 
îmbunătățirea accesului și a reintegrării pe piața muncii și pe abordarea priorităților 
legate de sănătate, așa cum sunt ele definite în Strategia privind egalitatea de gen pentru 
perioada 2020-2025, în special sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR), ca drept fundamental și aspect esențial al bunăstării oamenilor și al promovării 
egalității de gen; solicită, prin urmare, îmbunătățirea sinergiilor dintre fondurile de 
coeziune și de redresare și alte programe existente, cu scopul de a îmbunătăți condițiile 
de muncă pentru femei, inclusiv prin combaterea diferenței de remunerare dintre femei 
și bărbați, locurile de muncă precare și munca informală, prin investiții în structuri de 
îngrijire, prin combaterea și prevenirea violenței pe criterii de gen și prin asigurarea, 
printre altele, a accesului la serviciile de SRHR;

10. subliniază, având în vedere impactul fără precedent al crizei COVID-19, rolul finanțării 
politicii de coeziune în sprijinirea, facilitarea și promovarea programelor care, prin 
luarea în considerare a nevoilor specifice ale femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural și ale celor care trăiesc în regiunile mai sărace, muntoase și periferice, precum și în 
zonele îndepărtate și în regiunile frontaliere, încurajează, prin măsuri proactive în cadrul 
FEADR, ocuparea forței de muncă în zonele rurale și spiritul antreprenorial în rândul 
acestora, facilitează îndeplinirea sarcinilor lor legate de îngrijirea copiilor, întăresc 
echilibrul dintre viața profesională și cea personală și bunăstarea și, în general, 
consolidează rolul lor, accesul lor la terenuri, credite și instrumente financiare, sporesc 
competențele și performanțele acestora prin educație, formare și servicii de consiliere, 
sporesc participarea lor la procesul decizional de la nivel național și regional, la 
grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea parteneriatelor locale și abordează 
deficiențele în materie de infrastructură, inclusiv în ceea ce privește oferirea a diferite 
tipuri de îngrijire; subliniază că cooperarea la nivel european, împreună cu utilizarea 
eficientă a fondurilor UE, poate contribui la dezvoltarea unor servicii de îngrijire de 
calitate, accesibile și la prețuri abordabile, care sunt vitale pentru a menține activitatea 
femeilor pe piața muncii.

11. invită Comisia și statele membre să promoveze activitatea femeilor pe piața muncii și în 
antreprenoriat, în special în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii 
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(STIM) și inteligenței artificiale (IA); reamintește că, pentru a sprijini tranziția verde și 
cea digitală, politica de coeziune ar trebui să acorde o atenție deosebită garantării 
accesului femeilor la formare, cu scopul de a reduce decalajul de gen din sectorul 
digital; subliniază necesitatea de a consolida rețelele regionale, naționale și europene de 
femei care sunt active în domeniul afacerilor, al antreprenoriatului, al științei și 
tehnologiei, al educației, al mass-mediei și care ocupă poziția de lider la nivel civic și 
politic, în special în zonele îndepărtate și rurale și în zonele de frontieră; subliniază 
necesitatea de a combate segregarea verticală și orizontală dintre femei și bărbați pe 
piața muncii, dat fiind că cele mai precare și mai prost remunerate locuri de muncă sunt 
ocupate preponderent de femei, ceea ce afectează în special diferența de remunerare și 
de pensii;
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