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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2007
(2007/2065(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3 alineatul (2) şi 141 din Tratatul CE,

– având în vedere raportul Comisiei adresat Consiliului, Parlamentului European, 
Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi - 2007 (COM(2007)0049);

– având în vedere strategia cadru a Comunităţii privind egalitatea între sexe (2001-2005) 
(COM(2000)0335) şi rapoartele anuale ale Comisiei pentru anii 2000, 2001, 2002, 2004, 
2005 şi 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044 şi COM(2006)0071):

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea între sexe adoptat de Consiliul 
European în martie 2006;

– având în vedere declaraţia comună adoptată la 4 februarie 2005 de miniştrii statelor 
membre UE responsabili pentru politicile de egalitate între sexe;

– având în vedere foaia de parcurs pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi 2006-2010 
(COM (2006)0092);

– având în vedere Cadrul de acţiuni privind egalitatea între sexe adoptat de partenerii 
sociali europeni în 22 martie 2005;

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1;

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură;

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe şi 
avizele Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, Comisiei pentru cultură şi educaţie şi Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne (A6-0000/2007),

A. întrucât Comisia şi statele membre şi-au reînnoit recent angajamentul de a promova
egalitatea între sexe, în special în foaia de parcurs pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi 
mai sus menţionată şi în Pactul european pentru egalitatea dintre sexe;

B. întrucât există o dimensiune clară privind sexele în provocarea demografică cu care se 
confruntă Europa, iar politicile privind egalitatea între sexe reprezintă mijloacele pentru a 
face faţă acestei provocări;

  
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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C. întrucât reconcilierea vieţii profesionale, familiale şi private a femeilor şi bărbaţilor este 
esenţială pentru promovarea intrării, revenirii şi prezenţei continue a femeilor pe piaţa 
muncii;

D. întrucât segregarea în învăţământ şi persistenţa stereotipurilor legate de sex în alegerea 
domeniilor de studiu rămân larg răspândite, cu consecinţe negative asupra poziţiei
relative a femeilor în anumite sectoare ale pieţei muncii, în special ale celor legate de 
înalta tehnologie;

E. întrucât, cu ocazia summit-ului de primăvară 2006, Consiliul a recunoscut încă o dată 
faptul că politicile privind egalitatea între sexe reprezintă instrumente esenţiale pentru 
creşterea economică;

F. întrucât raportul Comisiei subliniază bilanţul pozitiv privind rata de ocupare a forţei de 
muncă la femei, întrucât şase milioane din cele opt milioane de locuri de muncă create în 
UE, din 2000 au fost ocupate de femei, dar constată în acelaşi timp că există diferenţe 
semnificative ale ratelor de ocupare a forţei de muncă între diferitele grupuri de vârstă;

G. întrucât nu se înregistrează nici o evoluţie semnificativă de la ultimul raport privind
disparităţile salariale între sexe (în medie de 15% în UE), ceea ce demonstrează clar lipsa 
unui progres real în aplicarea principiului salariului egal pentru muncă egală, introdus 
acum treizeci de ani prin Directiva Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind 
apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalităţii de 
remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin1;

H. întrucât o anchetă Eurobarometru din 2003 indică faptul că principalii factori care 
descurajează taţii să îşi asume mai multe responsabilităţi casnice şi familiale nu sunt 
exclusiv de natură financiară, ci se referă şi la teama de consecinţe negative asupra 
evoluţiei carierei lor;

I. întrucât ratele de ocupare a forţei de muncă la femeile cu copii mici sunt în medie 
inferioare celor privind femeile fără copii, iar datele privind bărbaţii indică o situaţie 
contrară;

J. întrucât statele membre care au adoptat politici de reconciliere pentru femei şi bărbaţi 
înregistrează rate mai ridicate ale natalităţii, un procent mai ridicat al femeilor pe piaţa 
muncii şi rate superioare de ocupare a forţei de muncă;

K. întrucât partenerii sociali joacă un rol important în definirea acţiunilor pentru realizarea 
egalităţii între sexe atât la nivel european, naţional, regional, sectorial, cât şi la nivelul 
întreprinderilor, iar politicile de conciliere de succes impun un parteneriat între 
angajatori, angajaţi şi autorităţile publice;

L. întrucât cele mai bune practici arată că acţiunile de reconciliere la nivel microeconomic 
determină o rotaţie şi un absenteism al personalului mai scăzute, un angajament şi o 
productivitate superioare, precum şi atragerea unei forţe de muncă eficiente şi motivate,

  
1 JO L 45, 19.2.1975, p. 19.
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1. salută eforturile Comisiei de a intensifica acţiunile sale de promovare a egalităţii între 
femei şi bărbaţi;

2. salută faptul că raportul Comisiei se axează pe aspecte legate de ocuparea forţei de 
muncă, cum ar fi directivele privind disparităţile salariale între sexe, concilierea şi 
tratamentul egal, având în vedere că independenţa economică a femeilor reprezintă una 
din priorităţile foii de parcurs privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi;

3. insistă asupra necesităţii unei legături clare şi permanente între rapoartele anuale privind 
egalitatea şi priorităţile definite în foaia de parcurs, în vederea aplicării unui ciclu eficient 
de planificare, monitorizare şi evaluare a politicilor privind egalitatea între sexe; 
încurajează Comisia să continue acţiunile referitoare la acest ciclu;

4. reaminteşte solicitarea din Rezoluţia sa din 2 februarie 2006 privind egalitatea dintre 
femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană1 de monitorizare de către Comisie a respectării de 
către statele membre a acquis-ului comunitar în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi 
în toate politicile, în special în politicile privind ocuparea forţei de muncă şi cele privind 
accesul şi furnizarea de bunuri şi servicii; invită, prin urmare, Comisia să realizeze un 
studiu privind modul de aplicare de către statele membre a legislaţiei comunitare în 
domeniul egalităţii şi să adopte măsurile adecvate în cazul netranspunerii sau încălcării
acesteia;

5. invită statele membre să susţină Comisia în supravegherea aplicării normelor naţionale, în 
vederea evaluării eficienţei politicilor, în special a celor legate de drepturile civile şi de 
sistemele de pensii;

6. invită statele membre să aplice măsuri specifice destinate combaterii inegalităţilor dintre 
femei şi bărbaţi, cauzate de perioade întrerupte de ocupare a forţei de muncă şi să reducă 
efectele negative ale acestora asupra carierelor, salariilor şi drepturilor legate de pensii;

7. salută procedura de consultare cu partenerii sociali, lansată de Comisie în vederea 
îmbunătăţirii atât a cadrului legislativ, cât şi cel nelegislativ privind concilierea vieţii 
profesionale, familiale şi private; încurajează Comisia să lanseze fără întârziere a doua 
etapă a consultării;

8. invită Comisia să strângă şi să difuzeze cele mai bune practici referitoare la politicile 
privind mediul de lucru, care permit un echilibru eficient între via profesională şi cea 
privată;

9. observă că reconcilierea vieţii profesionale, familiale şi private reprezintă un aspect 
important şi unul din elementele cheie de creştere a ocupării forţei de muncă şi de 
reducere a consecinţelor legate de îmbătrânirea populaţiei;

10. observă că globalizarea a reprezentat o forţă pozitivă fără precedent, care a permis 
femeilor din întreaga lume să îşi valorifice potenţialul;

11. invită Comisia să acorde o atenţie specială barierelor care împiedică accesul femeilor la 
funcţii de conducere, în vederea evaluării dimensiunii structurale a acestui fenomen;

  
1 JO C 288 E, 25.11.2006, p 73.
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12. solicită acordarea unei atenţii speciale situaţiei femeilor care aparţin minorităţilor etnice, 
întrucât marginalizarea acestora este agravată de o discriminare multiplă atât din 
exteriorul, cât şi din interiorul propriilor comunităţi;

13. invită Comisia şi statelor membre să intensifice schimburile celor mai bune practici 
privind nediscriminarea pe piaţa muncii în vederea favorizării dinamicii egalitate-
eficienţă în ceea ce priveşte trăsăturile specifice naţionale;

14. îndeamnă statele membre să echivaleze costurile legate de indemnizaţiile de concediu de 
maternitate şi cel pentru creşterea copilului pentru a garanta faptul că femeile nu vor mai 
reprezenta o forţă de muncă mai costisitoare decât bărbaţii;

15. observă cu îngrijorare că, în ciuda progresului înregistrat, femeile, în special femeile în 
vârstă şi mamele necăsătorite, sunt încă supuse riscului de excludere şi sărăcie;

16. invită statele membre să întreprindă acţiuni pentru eliminarea practicii de a atribui 
îndatoriri permanente salariaţilor cu fracţiune de normă, situaţie observată în special în 
sectorul public;

17. salută noile eforturi ale Comisiei de a încuraja realizarea obiectivelor stabilite de 
Consiliul European de la Barcelona în 2002, de a elimina obstacolele din calea 
participării egale a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii şi de a asigura îngrijire, până în 
2010, pentru 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între trei ani şi vârsta obligatorie de 
şcolarizare şi pentru cel puţin 33% dintre copiii cu vârste sub trei ani, prin intermediul 
fondurilor structurale; încurajează Comisia să prezinte în 2008, astfel cum s-a prevăzut, o 
comunicare care să stabilească următoarele măsuri, necesare la toate nivelurile, pentru 
realizarea acestor obiective;

18. solicită Comisiei să includă în viitoarele rapoarte anuale privind egalitatea dintre femei şi 
bărbaţi a unor fapte şi statistici referitoare la ţările aderente şi ţările candidate;

19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi guvernelor statelor membre.
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