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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) 

 

Ziua internaţională a femeii      
la Parlamentul European 

În fiecare an, cu ocazia acestei zile, 
Parlamentul European atrage atenţia 
asupra unei teme legate de condiţia 
femeii. În acest context, a fost adusă în 
centrul atenţiei abilitarea economică a 
femeilor, în cadrul dezbaterilor de la 
Comisia FEMM, din 8 martie a.c. 

Lucrările s-au concentrat pe 5 teme:  

 femeile în ştiinţă;  

 eliminarea violenţei;  

 fixarea politicilor cu luarea în 
considerare a egalităţii de gen;  

 echilibrarea vieţii de familie cu viaţa personală/diferenţa de remunerare; 

 obiectivele ONU de dezvoltare durabilă. 

 

 

 

 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201703/FEMM/FEMM(2017)0308_2P/sitt-4595678
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201703/FEMM/FEMM(2017)0308_2P/sitt-4595678
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În cadrul lucrărilor, deputatul european Anna Hedh1 a fost de părere că: „Dacă vrem 
să ajungem la egalitate economică, trebuie să ne asigurăm că avem o piaţă a muncii 
pentru femei, împărţirea muncii din gospodărie şi oportunităţi egale de a sta acasă cu 
copiii”. De asemenea, a arătat că în Parlamentul European lucrurile se ameliorează, un 
procent de 37% dintre euro-deputaţi fiind femei.  

La rândul său, Constance Le Grip2 a amintit de diferenţa dintre pensiile femeilor şi 
cele ale bărbaţilor „trebuie eliminată urgent. (…) Pentru a ajunge la egalitatea de gen, 
nu este suficientă legislaţia, trebuie să existe o schimbare în societate”. 

Ziua internaţională a fost marcată şi printr-o serie de reuniuni, ateliere, 
un premiu şi o expoziţie.  

Pe data de 7 martie a.c., Parlamentarium a deschis o expoziţie temporară cu titlul „11 
femei care au făcut faţă războiului”, cu fotografii şi filme semnate de Nick 

                                                           

1 Anna Hedh este autoarea unui raport1 ce evaluează abilitarea economică a femeilor în sectoarele 

public şi privat în UE.  
2 Doamna Constance Le Grip pregăteşte un raport2 în care cere o strategie UE împotriva diferenţei 

dintre pensiile femeilor şi cele ale bărbaţilor. Proiectul de rezoluţie va fi votat în plen, în luna iunie. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2008%28INI%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2061%28INI%29&l=en
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Danziger. Expoziţia spune povestea lumii femeilor, de cele mai multe ori ascunse,  
prinse în conflicte violente în Afghanistan, Columbia şi Sierra Leone.  

Expoziţia este susţinută de Comitetul internaţional al Crucii Roşii şi va rămâne 
deschisă până la data de 14 mai 2017. 

Deputaţii europeni s-au întâlnit cu omologi naţionali din UE şi din ţările învecinate 
pe data de 8 şi 9 martie a.c. , în cadrul unei reuniuni, urmată de ceremonia de acordare 
a Premiului UE pentru femei inovatoare. Finalistele din acest an sunt Gema Climent, 
Barbara Demeneix, Mary Franzese, Gemma Galdon Clavell, Claudia Gärtner, África 
González Fernández, Michela Magas, Kamila Markram, Sandra Rey, Isabel Trillas Gay, 
Kristina Tsvetanova, Petra Wadström. 

Pe data de 9 martie a.c., reuniunea a continuat cu discursul laureatei Premiului 
Saharov din 2016, Lamiya Aji Bashar. 

 De asemenea, pe data de 9 martie a.c., deputatul european Ernest Urtasun3 
(Verzi/ALE, Spania) a răspuns în direct întrebărilor adresate de cetăţenii europeni, pe 
Facebook, despre proiectul de rezoluţie privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi în UE 
în 2014-2015, care va fi votat în plenul din această săptămână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

3
 2016/2249(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2249(INI) 
 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2249(INI)
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Reuniunea din data de 9 martie 2017 

Consiliul European din martie a avut ca prim punct pe ordinea de zi alegerea  
preşedintelui Consiliului European. Şefii de stat sau de guvern l-au reales pe 
Donald Tusk în funcţia de preşedinte al acestei instituţii pentru un al doilea mandat de 
doi ani şi jumătate, de la 1 iunie 2017 până la 30 noiembrie 2019. Donald Tusk este 
preşedintele Consiliului European de la 1 decembrie 2014. Este cel de al doilea 
preşedinte permanent al Consiliului European de la crearea acestui post la 1 decembrie 
2009 prin Tratatul de la Lisabona. Înainte de a fi numit în această funcţie a fost prim-
ministru al Poloniei timp de 7 ani. De asemenea, Donald Tusk a fost numit din nou în 
funcţia de preşedinte al summitului euro pentru aceeaşi perioadă. Consiliul European a 
hotărât să revină, în cursul acestui an, asupra procesului, criteriilor şi echilibrelor 
necesare în ceea ce priveşte numirile la nivel înalt pentru următorul ciclu instituţional. 

Liderii europeni au avut un schimb de opinii cu preşedintele Băncii Centrale 
Europene referitor la domeniul locurilor de muncă, creşterii şi 
competitivităţii economice. Situaţia se îmbunătăţeşte în toate statele membre ale 
Uniunii. Crearea de locuri de muncă este şi va rămâne o prioritate, fiind cea mai bună 
modalitate de abordare a inegalităţii şi de expunere a miturilor populiştilor. Consiliul 
European a reiterat importanţa bunei funcţionări a pieţei unice cu cele 4 libertăţi ale 
sale (libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a 
serviciilor, libera circulaţie a capitalurilor) pentru locurile de muncă, creşterea 
economică şi competitivitate. Totodată, acesta a aprobat domeniile prioritare în materie 
de politici din analiza anuală a creşterii şi a invitat statele membre să reflecte aceste 
priorităţi în viitoarele lor programe naţionale de reformă şi programe de stabilitate sau 
de convergenţă. Liderii au confirmat poziţia neechivocă a UE privind comerţul. Europa 
rămâne campioana comerţului deschis, bazat pe norme. Comerţul este crucial pentru 
succesul economic şi, prin urmare, se doreşte un  progres rapid în cadrul negocierile 
actuale - inclusiv cele cu Japonia. În acelaşi timp, vor fi combătute practicile comerciale 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/09-conclusion-pec/
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neloiale, ori de câte ori este necesar, pentru ca UE să fie standardul mondial pentru 
comerţ liber şi echitabil. 

Un  alt subiect abordat de liderii UE a fost cel al securităţii şi apărării, iar în 
acest sens a fost reamintită necesitatea de a proteja cetăţenii şi de a contribui la pacea şi 
stabilitatea din vecinătate, dar şi dincolo de aceasta, inclusiv prin angajarea unor 
resurse suplimentare suficiente, luând în acelaşi timp în considerare circumstanţele 
naţionale şi angajamentele juridice, precum şi nevoia de a pune în aplicare „setul 
comun de propuneri” în vederea consolidării cooperării cu NATO. Totodată, UE îşi va 
menţine angajamentul deplin pentru sprijinirea statelor membre în asigurarea 
securităţii interne şi în combaterea terorismului. Continuarea punerii în aplicare a 
Strategiei reînnoite de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-
2020 este, în consecinţă, esenţială. 

Dl Joseph Muscat, prim-ministru al Maltei a informat liderii UE despre stadiul 
punerii în aplicare a concluziilor cu privire la migraţie. Consiliul European şi-a reiterat 
determinarea de a lua măsuri în privinţa tuturor elementelor din Declaraţia din Malta şi 
de a susţine pe deplin lucrările Preşedinţiei Consiliului, în strânsă cooperare cu Comisia 
şi cu Înaltul Reprezentant. În ceea ce priveşte dimensiunea internă, aplicarea efectivă a 
principiilor responsabilităţii şi solidarităţii rămâne un obiectiv comun.  

A fost examinată şi situaţia din Balcanii de Vest, care este fragilă. Mai mulţi 
lideri europeni au solicitat o discuţie, având în vedere îngrijorarea crescândă cu privire 
la evoluţiile recente. Liderii au subliniat importanţa continuării pe calea reformelor, a 
relaţiilor de bună vecinătate şi a iniţiativelor de cooperare regională favorabilă 
incluziunii. UE va rămâne angajată în Balcanii de Vest şi îşi va respecta promisiunile.  

De asemenea, liderii au luat act de imposibilitatea ajungerii la un consens în ceea 
ce priveşte crearea unui Parchet European. Acest lucru creează premisele stabilirii 
unei forme de cooperare consolidată în cadrul unui grup de cel puţin nouă state 
membre.  

Vineri, 10 martie a.c., a avut loc o reuniune informală a celor 27 de şefi de 
stat şi de guvern ai UE în vederea pregătirii celei de a 60-a aniversare a Tratatelor de 
la Roma. În urma dezbaterilor a reieşit clar că unitatea celor 27 de state reprezintă  cel 
mai preţios atu.  

Reuniunea Consiliului European  a avut loc, pentru prima dată, în noua clădire 
Europa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/10-tusk-remarks-informal-meeting/
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului afaceri externe 

 

În cadrul reuniunii Consiliului afaceri externe, de la Bruxelles din data de 6 
martie 2017, care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate, miniştrii au abordat mai multe teme: 

Privind situaţia Balcanilor de Vest - Consiliul şi-a reconfirmat angajamentul 
şi interesul pentru regiune şi a subliniat necesitatea ca partenerii din regiune să obţină 
rezultate în privinţa reformelor  pentru a asigura realizarea de progrese constante pe 
calea europeană. De asemenea, miniştrii au subliniat importanţa de a ajunge la 
populaţiile din regiune, în special prin intermediul diplomaţiei publice care să poate 
prezenta mai bine avantajele pe care le oferă calea europeană. În plus, miniştrii şi-au 
afirmat disponibilitatea de a ajuta, în continuare, Balcanii de Vest în abordarea 
provocărilor comune, cum ar fi traficul de persoane, contrabanda cu droguri, 
radicalizarea extremă şi terorismul. 

Referitor la securitate şi apărare, miniştrii au avut o dezbatere pe tema 
implementării Strategiei globale a UE din domeniul securităţii şi apărării, ulterior au 
adoptat concluzii în care fac bilanţul măsurilor luate pentru punerea în aplicare a 
diferitelor linii de acţiune convenite de Consiliul European din 15 decembrie 2016.  
Înaltul Reprezentant a declarat că “miniştrii afacerilor externe şi de apărării din UE au 
transmis un mesaj foarte clar: înregistrăm progrese constante în direcţia consolidării 
cooperării în domeniul apărării şi vom continua să facem mai mult. Uniune 
Europeană dispune de instrumente unice pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să îşi 
asume o mai mare responsabilitate în ceea ce priveşte propria securitate şi pentru a 
face acest lucru într-un mod eficace.” 

De asemenea, Consiliul a convenit asupra creării unei capacităţi militare de 
planificare şi conducere (MPCC), în cadrul Statului Major UE al Serviciului European 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/06-defence-security/
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de Acţiune Externă, pentru planificarea şi conducerea misiunilor militare neexecutive. 
Astfel, se va îmbunătăţi sprijinul de la Bruxelles pentru misiunile militare neexecutive, 
care înglobează, în  prezent misiunile UE de instruire în Africa Centrală, Mali şi 
Somalia. 

În cadrul reuniunii, Consiliul a adoptat concluziile privind Republica 
Democratică Congo şi şi-au exprimat preocuparea privind situaţia politică provocată 
de blocajul intervenit în punerea în aplicare a acordului politic favorabil incluziunii, din 
31 decembrie 2016, reprezintă singura cale spre a asigura legitimitatea necesară 
instituţiilor care ar trebui să gestioneze procesul de tranziţie, inclusiv preşedinţiei, 
precum şi de situaţia în materie de securitate din mai multe regiuni ale ţării. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluziile privind consolidarea sinergiilor 
dintre diplomaţia UE din domeniul climei şi din domeniul energiei ca parte a 
punerii în aplicare a Strategiei globale a UE. Diplomaţia climatică se axează pe punerea 
în aplicare a Acordului de la Paris şi pe securitatea climatică, iar diplomaţia energetică a 
UE pe securitatea şi pe diversificarea energetică. Obiectivul acestor concluzii este de a 
consolida legăturile dintre elementele relevante ale politicilor climatice ale UE şi 
energetice şi de a stabili priorităţile pentru anul 2017. 

Consiliul a adoptat orientările UE pentru promovarea şi protecţia 
drepturilor copilului. Aceste orientări sunt o versiune revizuită a orientărilor UE din 
2007, prin care Uniunea Europeană îşi reafirmă angajamentul faţă de protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, în cadrul politicii sale externe, în domeniul 
drepturilor omului. 

 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit 
(AGRIFISH) 

  

Pe ordinea de zi a Consiliului AGRIFISH din 6 martie 2017 s-au aflat subiecte 
precum: planul multianual pentru stocurile de peşti pelagici mici din Marea Adriatică şi 
Politica Agricolă Comună după 2020.   

În prima parte a lucrărilor Comisia a prezentat  propunerea4  de instituire a 
planului multianual pentru stocurile pelagice mici din Marea Adriatică. În urma 
schimbului de opinii, propunerea a fost susţinută, în linii mari dar, au fost exprimate şi 
o serie de preocupări legate de impactul socio-economic al pescuitului la scară mică şi 
potenţialele probleme privind resursele halieutice din Marea Mediteraneană. De 
asemenea, miniştrii s-au mai pronunţat pentru măsuri şi controale proporţionale care 
să nu afecteze pescuitul din zonă. 

Un alt punct pe ordinea de zi l-a constituit viitorul politicii agricole comune 
(PAC). Miniştrii au dezbătut priorităţile şi modalităţile prin care acestea pot fi 
îndeplinite. A fost pusă în discuţie necesitatea unei distribuţii mai echitabile a 
sprijinului financiar pentru cei doi piloni, respectiv plăţile directe acordate 

                                                           

4 Obiectivul propunerii privind planul multianual pentru stocurile pelagice din Marea Adriatică 
este de  a institui pentru prima dată un cadru de gestionare eficient și cuprinzător care să abordeze 

problema pescuitului excesiv a stocurilor de pești precum:sardine,hamsii, macrou si stavrid negru. Planul 

se va aplica tutor navelor de pescuit ale U.E indiferent dacă acestea pescuiesc sau nu  în Mara Adriatică  și 

va include și ratele-ţintă ale mortalităţii prin pescuit  exprimate sub formă de intervale pentru fiecare stoc  
dacă acestea vor fi disponibile. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/06-conclusions-congo/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/06-climate-energy-diplomacy/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/06-protection-rights-children/
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agricultorilor şi fondurile pentru dezvoltarea rurală. Majoritatea delegaţiilor s-au  
pronunţat pentru flexibilitate la nivelul statelor membre, considerând că este prematur 
să se pronunţe  pentru o reechilibrare a acestora. Alte delegaţii au evidenţiat nevoia 
armonizării progresive pentru a se asigura un mediu concurenţial echitabil. 

Miniştrii au mai exprimat ideea unei finanţări adecvate care să răspundă 
provocărilor ce decurg din volatilitatea preţurilor, schimbările climatice şi presiunea 
resurselor. Simplificarea a fost evidenţiată drept o prioritate necesară pentru a debloca 
întregul potenţial  economic al agriculturii şi zonelor rurale ale UE. Totodată, au mai 
fost menţionate ca subiecte de referinţă: consolidarea rezilienţei, abordarea 
provocărilor de mediu, investiţiile în zonele rurale pentru creşterea vitalităţii şi 
viabilităţii acestora, reînnoirea generaţiilor de fermieri, orientarea agriculturii către 
pieţele agricole, consolidarea poziţiei fermierilor în cadrul lanţului de aprovizionare. 

În cadrul lucrărilor s-a decis menţinerea  structurii de bază a PAC pe cei doi 
piloni. Au fost şi delegaţii care au pus un accent mai mare pe promovarea activităţilor 
economice şi calitatea vieţii în zonele rurale, iar altele au avertizat asupra pericolului 
reducerii ajutoarelor directe pentru fermieri.  

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale 

  

În cadrul lucrărilor Consiliului afaceri generale din 7 martie 2017 miniştrii au  
examinat proiectul ordinii de zi a reuniunii  Consiliului European din 9-10 martie 2017.  

Consiliul a examinat Raportul de sinteză pe 2017 elaborat de Preşedinţie 
referitor la dezbaterile şi principalele mesaje politice ale diferitelor formaţiuni ale 
Consiliului5 cu privire la Semestrul european 2017.  Conform raportului şi celor mai 
recente previziuni de iarnă ale Comisiei, se preconizează creşteri economice în toate 
cele 28 de state membre în perioada 2017-2018. De asemenea a fost  evidenţiată 
necesitatea unei acţiuni politice decisive, coordonate şi punerea în aplicare cât mai 
rapidă a reformei, pentru consolidarea procesului de redresare. Referitor la politica 
economică a zonei euro, Consiliul a convenit să transmită Consiliului European un 
proiect de recomandare.   

Un alt punct de pe ordinea de zi l-a constituit Evaluarea de la jumătatea 
perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020 (CFM). Consiliul a convenit  
ajustarea acestuia pentru a-l corela cu noile priorităţi. Modificările au vizat 
consolidarea sprijinului UE pentru combaterea crizei migraţie şi a securităţii, 
stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă. Acestea vor permite UE să 
răspundă mai uşor solicitărilor neprevăzute fără a modifica plafoanele de cheltuieli  
prevăzute în CFM. Totodată acestea vor ajuta la evitarea acumulării unui număr excesiv 
de facturi neplătite. „(...) Această primă revizuire a cadrului bugetar multianual va 
asigura o eficacitate sporită a bugetului UE în abordarea provocărilor actuale şi în 
oferirea unui răspuns la cererile neprevăzute. De asemenea, aceasta permite evitarea 
presiunilor nejustificate asupra bugetelor naţionale ale statelor membre într-o 
perioadă de eforturi continue de consolidare a finanţelor publice. Preşedinţia malteză, 
continuând lucrările preşedinţiei slovace, a depus eforturi considerabile pentru a 
                                                           

5
 Consiliul Afaceri Economice Financiare, Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, 

Sănătate și Consumatori,Consiliul Competitivitate, Consiliul Mediu, Consiliul Educaţie Cultură Tineret și 
Sport 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5574-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6756-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2017-INIT/ro/pdf
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debloca impasul înregistrat anul trecut şi suntem foarte mulţumiţi că astăzi am putut 
ajunge la un acord” , a relatat Louis Grech, viceprim-ministru al Maltei şi preşedinte al 
Consiliului. CFM revizuit prevede suplimentarea sumelor alocate pentru priorităţile 
stabilite pentru 2017-2020 cu 6 miliarde de EUR. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Egalitate de gen 

Ziua Internaţională a Femeii  

Comisia Europeană a marcat Ziua internaţională a femeii prin prezentarea unui 
nou raport privind egalitatea între femei şi bărbaţi. Raportul arată că legislaţia, 
orientările, acţiunile şi posibilităţile de finanţare ale UE contribuie la realizarea unor 
progrese vizibile, însă inegale în statele membre. 

Raportul prezintă principalele evoluţii de politică şi juridice ale UE în domeniul 
egalităţii între femei şi bărbaţi din ultimul an, precum şi exemple de politici şi acţiuni 
din statele membre. Raportul din 2017 privind egalitatea între femei şi bărbaţi arată că 
femeile întâmpină în continuare obstacole în mai multe domenii: 

 Rata şomajului în rândul femeilor rămâne la un nivel foarte ridicat, în 
special în ţările din sudul Europei, faţă de rata şomajului în rândul bărbaţilor. 

 Femeile din UE câştigă în continuare, în medie, cu 40 % mai puţin decât 
bărbaţii, iar disparitatea de gen în privinţa pensiilor este constantă, la un nivel de 38 %. 
În acest ritm al schimbării, ar dura încă un secol pentru a elimina diferenţele de 
remunerare între femei şi bărbaţi. 

 „Plafonul de sticlă” continuă să existe: doar patru state (Franţa, Italia, 
Finlanda şi Suedia) au o reprezentare a femeilor de cel puţin 30 % în consiliile de 
administraţie ale marilor întreprinderi. 

 Femeile sunt încă subreprezentate în politică. În opt ţări (România, 
Bulgaria, Grecia, Croaţia, Cipru, Letonia, Ungaria şi Malta), femeile reprezintă mai 
puţin de 20 % dintre membrii parlamentelor naţionale. 

 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43416
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

            În data de 7 martie 2017, Înaltul Reprezentant, Dna Federica Mogherini  a 
avut o întrevedere cu dl Hugo Martinez, ministrul de afaceri externe al El Salvador 
(America Latină), cât şi cu membri ai Consiliului Naţional pentru securitatea şi 
coexistenţa cetăţenilor din această ţară. A 
avut loc un schimb de opinii privind 
relaţiile bi-regionale cu zona Americii 
Latine şi a Caraibelor (CELAC), având în 
vedere că El Salvador va găzdui în  luna 
octombrie a acestui an, următorul summit 
CELAC-UE. 

 Înaltul Reprezentant a declarat că 
“Uniunea Europeană este un partener 
veritabil pentru America Latină şi 
Caraibe, legături politice, economice, 
istorice şi culturale puternice şi profunde. UE este determinată nu doar să consolideze 
în continuare relaţiile cu CELAC, ci şi să intensifice cooperarea pe scena mondială şi 
în forurile multilaterale cu privire la chestiuni globale, cum ar fi: schimbările 
climatice, comerţul liber şi echitabil, securitatea, dezvoltare şi inovare.” 

De asemenea, cei doi înalţi oficiali au discutat despre provocările privind 
securitatea cetăţenilor din El Salvador şi despre iniţiativele promovate şi implementate 
pentru a trata aceste situaţii. În acest context, dna Mogherini a reiterat sprijinul UE 
pentru punerea în aplicare a Strategiei naţionale “El Salvador Seguro”, inclusiv prin 
programul de cooperare al UE, semnat recent, în valoare de 50 de milioane de euro, 
care este destinat sprijinirii planului naţional de dezvoltare, protecţie şi incluziune 
socială al acestei ţări. 

 

8 martie - Ziua internaţională a femeii  

 Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini promite sprijin puternic pentru 
femeile din întreaga lume. 

 “Uniunea Europeană este alături de femeile din Europa şi din întreaga lume, 
în data de 8 martie, care este ziua internaţională a femeii, aşa cum a făcut-o la 
momentul înfiinţării sale.”  

În urmă cu 60 de ani, egalitatea între femei şi bărbaţi a fost integrată în Tratatul 
de la Roma, ca fiind una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. La acel 
moment, angajamentul UE faţă de principiul remunerării egale pentru muncă egală a 
fost unic în lume.  De atunci, Uniunea Europeană a continuat să lucreze pentru a apăra 
drepturile femeilor şi pentru a oferi sprijin în lupta împotriva discriminării şi a violenţei 
bazate pe gen. 
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Drept urmare, gradul de ocupare al forţei de muncă a femeilor în Uniunea 
Europeană a atins un nivel record de 65,5% în 2016. Iar, în anul 2017, numărul femeilor 
în câmpul muncii, absolvente de universităţi, active în politică sau în poziţii de top la 
companii europene a crescut considerabil. În plus, în cadrul Comisiei Europene, femeile 
reprezintă peste 50% din totalul forţei de muncă.  

Cu toate acestea, femeile sunt de multe ori cele mai vulnerabile, în special, în 
zonele de conflict din întreaga lume, în situaţii de migraţie şi în zone mai sărace. În 
plus, există o creştere exponenţială a numărului femeilor victime ale traficului de 
persoane, în contextul actual al migraţiei.  

Totuşi, femeile sunt de cele mai multe ori, primele care caută soluţii, care au 
capacitatea de adaptare şi o viziune spre viitor. Acesta este încă un motiv pentru care 
Uniunea Europeană continuă să implice grupuri de femei din întreaga lume în activităţi 
diplomatice, inclusiv în circumstanţele cele mai dificile, cum ar fi în Afganistan şi Siria.  

În contextul actual, Uniunea Europeană continuă să ia măsuri prin intermediul 
Angajamentului strategic pentru egalitate de gen 2016-2019, în care Comisia 
Europeană abordează inegalităţile în domenii-cheie, cum ar fi  locul de muncă, plata 
salariilor, în cadrul procesului de luare a deciziilor şi privind combaterea violenţei.  

În plus, Comisia Europeană a dedicat anul 2017 eradicării tuturor formelor de 
violenţă împotriva femeilor şi fetelor şi va prezenta, tot în acest an, o nouă iniţiativă 
care vizează asigurarea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată pentru 
părinţi şi îngrijitori. 

În cadrul relaţiilor externe, Comisia se va concentra, prin intermediul Planului 
de acţiune privind egalitatea de gen, pe asistarea femeilor şi fetelor din întreaga lume 
care se confruntă cu reguli şi legi discriminatorii şi sunt excluse de la educaţie, de la un 
acces echitabil la serviciile de sănătate şi planificare familială, de pe piaţa forţei de 
muncă, cât şi din viaţa politică. 

“Uniunea Europeană nu trebuie şi nu se va opri din lupta sa pentru egalitatea 
de gen, pentru a asigura femeilor şi fetelor protecţie şi pentru a le permite acestora să 
îşi atingă pe deplin potenţialul. 
Uniunea Europeană se angajează, 
aşa cum a făcut-o acum 60 de ani, 
să asigure egalitate pentru toate 
femeile din întreaga lume.”a 
declarat Înaltul Reprezentant, dna 
Federica Mogherini. 
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