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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind egalitatea între femei și bărbați – 2008
(2008/2047(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (2) și articolul 141 din Tratatul CE,

– având în vedere raportul Comisiei adresat Consiliului, Parlamentului European, 
Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor privind egalitatea de 
șanse între femei și bărbați - 2008 („Raportul Comisiei privind egalitatea”) 
(COM(2008)0010),

– având în vedere programul de acțiune comunitară referitor la strategia comunitară privind 
egalitatea între femei și bărbați (2001-2005) (COM(2000)0335) și rapoartele anuale ale 
Comisiei pentru anii 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 și 2007 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, 
COM(2006)0071 și COM(2007)0049),

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen, adoptat de către Consiliul 
European de la Bruxelles, la 23 și 24 martie 2006,

– având în vedere declarația comună adoptată la 4 februarie 2005 de miniștrii statelor 
membre UE responsabili pentru politicile de egalitate de gen;

– având în vedere „Foaia de parcurs pentru egalitatea între femei și bărbați 2006-2010” 
[COM(2006)0092],

– având în vedere Rezoluția sa din 26 aprilie 2007privind situația femeilor cu handicap în 
Uniunea Europeană1,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2006 privind imigrația femeilor2, 

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2007 privind o foaie de parcurs pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2006-2010)3

– având în vedere rezoluția sa din 27 septembrie 2007 privind egalitatea dintre femei și 
bărbați în Uniunea Europeană - 20074,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2008 privind rolul femeilor în industrie5,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 aprilie 2007privind situația femeilor cu handicap în 
Uniunea Europeană1,

                                               
1 JO C 74 E, 20.3.2008, p.742.
2 JO C 313 E, 20.12.2006, p.118.
3 JO C 301 E, 13.12.2007, p.56.
4 Texte adoptate, P6_TA(2007)0423.
5 Texte adoptate, P6_TA(2008)0019.
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– având în vedere Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și 
avizul său privind diferențele de salarizare între femei și bărbați, adoptat la 22 martie 
2007,

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

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2;

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune3, în special articolul 16 alineatul (1),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru cultură și 
educație (A6 0000/2008),

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este un drept și un principiu fundamental al UE, 
recunoscut în Tratatul de instituire a Uniunii Europene și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; întrucât, în pofida progreselor semnificative realizate 
în acest domeniu, persistă multe inegalități între femei și bărbați,

B. întrucât violența împotriva femeilor este un obstacol major în calea egalității între femei 
și bărbați, fiind cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului, care nu cunoaște limite 
geografice, economice sau sociale; întrucât numărul femeilor care sunt victime ale 
violenței este alarmant,

C. întrucât diferențele între bărbați și femei în domeniul ocupării forței de muncă indică 
menținerea disparităților atât cantitative, cât și calitative, între femei și bărbați,

D. întrucât diferența de remunerare rămâne stabilă din 2003 la 15% și nu a scăzut decât cu 
un punct procentual din 2000,

E. întrucât segregarea sectorială și profesională între femei și bărbați nu se diminuează, ci 
chiar crește în anumite țări,

F. întrucât participarea femeilor la procesul decizional este un indicator decisiv al egalității 
între femei și bărbați; întrucât ocuparea de către femei a posturilor de director în 
companii este stabilă, iar numărul femeilor-politician crește foarte încet,

G. întrucât există în continuare stereotipuri privind opțiunile educaționale și profesionale pe 
care le au la dispoziție femeile, ceea ce contribuie la menținerea inegalităților,

H. întrucât obiectivele de la Lisabona de creștere și promovare a economiei sociale de piață 

                                                                                                                                                  
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0094.
2 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
3 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
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pot fi realizate doar prin folosirea integrală a potențialului semnificativ al femeilor pe 
piața muncii,

I. întrucât numeroase provocări și dificultăți afectează femeile mai mult decât bărbații, în 
special calitatea locurilor de muncă, contractele de muncă cu timp de lucru parțial sau cu 
durată temporară, ajutorul acordat partenerilor de viață în domeniul agricol, precum și un 
risc mai ridicat de sărăcie,

J. întrucât condițiile de viață ale anumitor grupuri de femei, care se confruntă deseori  cu 
mai multe riscuri și dificultăți combinate, precum și cu dubla discriminare - în special 
femeile cu dizabilități, femeile care se ocupă de persoane aflate în întreținere, femeile în 
vârstă, femeile care aparțin minorităților etnice și femeile imigrante -, par să se 
deterioreze,

K. întrucât concilierea vieții profesionale cu cea privată și de familie este o chestiune încă 
nesoluționată, atât pentru femei cât și pentru bărbați,

L. întrucât partenerii sociali au un rol important în definirea acțiunilor în domeniul egalității 
de gen, la nivel european, național, regional, sectorial și la nivelul întreprinderilor,

M. întrucât dreptul la concediul de paternitate permite taților să împartă responsabilitățile și, 
prin urmare, să promoveze egalitatea între femei și bărbați,

N. întrucât accesul la serviciile pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă și a altor 
persoane aflate în întreținere este esențial pentru participarea egală a femeilor și 
bărbaților pe piața muncii,

O. întrucât regulamentele privind fondurile structurale prevăd că statele membre și Comisia 
trebuie să asigure că egalitatea între femei și bărbați și integrarea dimensiunii de gen sunt 
promovate în cadrul diferitelor etape ale punerii în aplicare a acordării fondurilor;

1. salută raportul Comisiei și subliniază încă o dată natura dublă a integrării dimensiunii 
egalității de gen  la nivelul UE, care presupune, pe de o parte, asigurarea egalității între 
femei și bărbați în toate domeniile de acțiune ale politicilor UE, iar pe de altă parte, 
măsuri specifice vizând combaterea discriminării femeilor, inclusiv campanii de 
sensibilizare, schimburile de cele mai bune practici, dialogul cu cetățenii și inițiativele de 
parteneriat între sectorul public și sectorul privat;

2. subliniază importanța combaterii violenței împotriva femeilor pentru realizarea egalității 
între femei și bărbați și, prin urmare, solicită statelor membre și Comisiei să adopte 
acțiuni concertate în acest domeniu; îndeamnă Comisia să ia în considerare eventuale noi 
măsuri în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor; 

3. consideră că participarea generală a femeilor la procesul decizional, la nivel național și al 
UE este insuficientă; prin urmare, invită Comisia, statele membre și partidele politice să 
ia în considerare acțiuni pozitive pentru a ameliora această situație;

4. subliniază corelația dintre participarea femeilor la viața politică și la procesul decizional 
și implicarea acestora în activitățile ONG-urilor și ale societății civile; prin urmare, 
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îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine acțiunile de promovare a acestui tip de 
implicare;

5. își exprimă îngrijorarea față de lipsa de progrese din ultimii ani, în ceea ce privește 
disparitățile salariale între sexe; prin urmare, îndeamnă Comisia și statele membre să 
evalueze strategiile și acțiunile din acest domeniu și să stabilească dacă măsuri noi sau 
abordări noi privind punerea în aplicare a măsurilor existente pot îmbunătăți situația; 
subliniază necesitatea unei acțiuni concertate, în special în cadrul noului ciclu al 
Strategiei europene pentru creștere și locuri de muncă, precum și principii comune 
privind flexisecuritatea;

6. își exprimă îngrijorarea față de discrepanțele dintre nivelul de educație al femeilor și 
bărbaților pe de o parte, și, pe de altă parte, față de situația existentă pe piața muncii, în 
care femeile câștigă salarii mai mici și avansează mai lent în carieră decât bărbații, în 
timp ce rezultatele femeilor în domeniul educației sunt mai bune decât cele ale bărbaților; 
îndeamnă Comisia și statele membre să analizeze cauzele acestei situații și să găsească 
soluții;

7. îndeamnă Comisia și statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a aborda 
stereotipurile din domeniul educației, al ocupării forței de muncă și al presei și să pună 
accentul pe rolul bărbaților în promovarea egalității;

8. subliniază importanța controlului femeilor asupra drepturilor privind viața sexuală și 
reproducerea, pentru asigurarea emancipării femeilor; prin urmare, sprijină măsurile și 
acțiunile vizând accesul femeilor la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă și 
sporirea sensibilizării acestora cu privire la drepturile lor și la serviciile disponibile;

9. invită Comisia și statele membre să adopte măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți 
accesul și participarea femeilor la piața muncii, precum și calitatea locurilor de muncă 
ocupate de femei, în special, prin intermediul programelor de învățare pe întreg parcursul 
vieții elaborate în acest scop; îndeamnă Comisia să folosească Fondurile Structurale 
Europene în vederea îndeplinirii acestui obiectiv;

10. invită Comisia și statele membre să acorde atenția necesară situației partenerilor de viață 
care contribuie la activitățile agricole, din perspectiva egalității de gen, dar luând în 
considerare, în același timp, faptul că femeile sunt într-o situație mai vulnerabilă decât 
bărbații; 

11. invită statele membre să dezvolte modelul juridic de coproprietate, pentru a se asigura 
recunoașterea deplină a drepturilor femeilor în sectorul agricol, protejarea 
corespunzătoare în domeniul securității sociale și recunoașterea muncii acestora; 

12. încurajează statele membre să promoveze programe de dezvoltare a spiritului 
antreprenorial în rândul femeilor în sectorul industrial și să susțină financiar femeile care 
creează întreprinderi;

13. invită Comisia și statele membre să acorde prioritate și o atenție deosebită grupurilor mai 
vulnerabile de femei, în special femeilor cu dizabilități, femeilor care se ocupă de 



PR\721994RO.doc 7/8 PE405.944v01-00

RO

persoane aflate în întreținere, femeilor în vârstă, femeilor care aparțin minorităților etnice 
și femeilor imigrante, și să adopte măsuri specifice care să răspundă nevoilor acestora; 

14. salută consultarea dintre Comisie și partenerii sociali care vizează ameliorarea cadrului 
legislativ și nelegislativ privind concilierea vieții profesionale cu viața de familie și 
privată; de asemenea, așteaptă cu interes o analiză a acestei consultări și propunerile ce 
derivă din aceasta, în special propunerile privind concediul de maternitate, concediul 
parental, concediul de paternitate, de adopție sau pentru a se ocupa de membrii familiei 
aflați în întreținere;

15. invită statele membre să aplice măsuri specifice destinate combaterii inegalităților dintre 
femei și bărbați, cauzate de perioadele de întrerupere a activității profesionale, în special 
de concediul de maternitate sau de concediul pentru a se ocupa de membrii familiei aflați 
în întreținere, și să reducă efectele negative ale acestora asupra carierelor, salariilor și 
drepturilor de pensii; 

16. observă că una dintre soluțiile pentru creșterea ocupării locurilor de muncă este 
concilierea vieții profesionale cu viața de familie și privată și solicită Comisiei să 
reunească și să difuzeze cele mai bune practici care asigură un echilibru eficient între 
viața profesională și cea privată și implicarea sporită a bărbaților în viața de familie;

17. solicită statelor membre și autorităților regionale și locale să îmbunătățească 
disponibilitatea, calitatea și accesibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor precum și a 
serviciilor de asistență acordată persoanelor aflate în întreținere, în conformitate cu 
obiectivele de la Barcelona, și să garanteze faptul că disponibilitatea acestor servicii este 
compatibilă cu programele de lucru cu normă întreagă ale bărbaților și femeilor care au 
copii sau persoane în întreținere;

18. invită responsabilii din cadrul întreprinderilor să introducă măsuri flexibile de politică 
familială în planurile lor de gestionare a personalului, pentru facilitarea reîncadrării în 
muncă a lucrătoarelor și lucrătorilor după o întrerupere în carieră;

19. atrage atenția Comisiei și statelor membre asupra feminizării sărăciei, femeile, în special 
femeile în vârstă și mamele necăsătorite, fiind supuse riscului de excludere și de sărăcie, 
și le îndeamnă să elaboreze măsuri pentru a preveni această tendință; 

20. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze instrumente de formare și de punere în 
aplicare care să permită tuturor părților interesate să integreze o perspectivă de gen în 
domeniile lor de competență respective și care să includă evaluarea impactului specific pe 
care îl au politicile asupra femeilor și bărbaților;

21. îndeamnă statele membre și autoritățile regionale și locale să asigure utilizarea efectivă a 
instrumentelor existente, precum manualele elaborate de către Comisie pentru integrarea 
unei perspective de gen în politicile de ocupare a forței de muncă; 

22. salută înființarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei 
și numirea membrilor Consiliului de administrație, care a permis Institutului să dispună 
de un organ de decizie; totuși, își exprimă îngrijorarea privind întârzierea recrutării 
directorului Institutului și îndeamnă Comisia să remedieze această situație;
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23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre.
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