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SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la propunerea de convenție a 

Organizației Internaționale a Muncii (OIM) completată de o recomandare privind 

personalul casnic, 

– având în vedere Convenția OIM nr. 189 și Recomandarea nr. 201 privind munca 

decentă pentru personalul casnic adoptată la 16 iunie 2011 la Conferința Internațională 

a Muncii organizată de OIM, 

– având în vedere Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, 

A. întrucât, în pofida valorii adăugate pe care o aduce societății și economiei și a 

potențialului pe care îl are, munca la domiciliu rămâne subevaluată din punct de vedere 

monetar, fiind deseori informală, în situație neregulamentară și percepută ca fiind 

diferită de un loc de muncă obișnuit; 

B. întrucât Convenția OIM nr. 189 și Recomandarea nr. 201 privind munca decentă pentru 

lucrătorii casnici reprezintă un set istoric de standarde internaționale menite să 

îmbunătățească condițiile de lucru a zeci de milioane de lucrători casnici din întreaga 

lume; întrucât majoritatea lucrătorilor casnici sunt femei iar noile standarde stabilite în 

Convenția OIM nr. 189 constituie un pas important în promovarea egalității între femei 

și bărbați în lumea muncii și pentru asigurarea unor drepturi egale pentru femei, precum 

și protecție în conformitate cu legea; întrucât, cu toate acestea, Convenția OIM nr. 189 

a fost ratificată până acum de 22 de state, dintre care doar șase sunt state membre; 

C. întrucât, până în prezent, în UE, munca lucrătorilor și îngrijitorilor la domiciliu este 

rareori și neuniform reglementată în statele membre și, în pofida faptului că este un 

sector în creștere, date fiind schimbările demografice din Europa, se știe foarte puțin 

despre dimensiunile sale reale în cadrul economiei, lipsind datele statistice fiabile 

referitoare la acesta; 

D. întrucât relațiile de muncă ale lucrătorilor casnici sau ale îngrijitorilor diferă 

semnificativ de la un stat membru la altul, de la lucrători migranți prost plătiți, fără 

contract, nedeclarați și aflați în situație neregulamentară, până la cazurile în care munca 

și îngrijirile la domiciliu sunt asigurate ca serviciu public social sau ca serviciu privat 

social furnizat de întreprinderi, agenții, asociații și cooperative sau sub formă de 

angajare directă de către entități private; 

E. întrucât, potrivit statisticilor OIM, în 2010, efectivele personalului din cadrul sectorului 

muncii la domiciliu depășeau 52 de milioane de persoane la nivel mondial, la care se 

adaugă alți 7,4 milioane de lucrători casnici cu vârsta de sub 15 ani; întrucât, potrivit 

OIM, în 2010, femeile reprezentau 83% din forța de lucru la domiciliu la nivel global și 

erau angajate în ceea ce era în mare măsură muncă nedeclarată; întrucât, potrivit OIM, 
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există aproximativ 2,5 milioane de lucrători casnici în UE, întrucât 88 % dintre aceștia 

sunt femei; întrucât acest sector are un puternic caracter feminin; întrucât lucrătorii și 

îngrijitorii la domiciliu contribuie în mod semnificativ la obiectivele Strategiei Europa 

2020 în materie de egalitate între femei și bărbați prin faptul că asigură efectiv o 

infrastructură pentru obținerea unui echilibru între activitatea profesională și viața 

privată pentru multe familii din UE; întrucât, dat fiind volumul ridicat de muncă la 

domiciliu nedeclarată atât la nivel mondial, cât și la nivelul UE, este posibil ca această 

cifră să subestimeze realitatea; întrucât economia nedeclarată reprezintă peste 15% din 

PIB-ul Europei, ceea ce înseamnă un deficit de peste 2 000 miliarde EUR; 

F. întrucât lucrătoarele și îngrijitoarele casnice reprezintă o categorie în creștere de 

lucrători, reprezentând în medie aproximativ 1% din totalul ocupării forței de muncă; 

G. întrucât lucrătorii casnici se confruntă cu o discriminare semnificativă în ceea ce 

privește nivelul drepturilor și al protecției care li se aplică comparativ cu standardele 

generale dintr-o țară, mai ales acolo unde munca la domiciliu este reglementată printr-o 

legislație specifică și/sau prin convenții colective și nu este reglementată simplu prin 

legislația generală a muncii; întrucât cele mai semnificative forme de discriminare sunt 

nivelul limitat de asigurări sociale de care beneficiază lucrătorii casnici (în special 

indemnizații de șomaj, compensații în caz de boală și de accident, precum și concedii 

de maternitate, parentale și de alt tip) și excluderea lor frecventă de la protecția 

împotriva concedierii; 

H. întrucât activitățile casnice și de îngrijire sunt caracterizate în principal de următoarele 

trăsături: instabilitatea locului de muncă, mobilitate geografică, program flexibil, 

caracter sezonier, munca în schimburi, absența siguranței locului de muncă, caracterul 

temporar al acestuia, prevalența nedeclarării activității; 

I. întrucât multe persoane care lucrează în acest sector sunt lucrători nedeclarați, minori, 

migranți, lucrători fără contract sau fără nicio protecție socială, lucrători temporari sau 

lucrători ale căror drepturi și calificări nu sunt recunoscute; 

J. întrucât, în conformitate cu Convenția OIM nr. 189, un lucrător casnic este orice 

persoană implicată în munca la domiciliu în cadrul unui raport de muncă, fie pentru 

una, fie pentru mai multe gospodării, în timp ce o persoană care muncește la domiciliu 

doar ocazional sau sporadic, fără ca aceasta să constituie o ocupație, nu este un lucrător 

casnic; 

K. întrucât „îngrijirea” înseamnă munca prestată în instituții publice sau private sau în 

gospodării private cu scopul de a oferi îngrijire personală vârstnicilor, bolnavilor sau 

persoanelor cu handicap și întrucât serviciile de îngrijire pot fi prestate de îngrijitori 

calificați care pot fi angajați de către entități publice sau private sau de către familii sau 

pot fi independenți și/sau pot fi prestate și de către îngrijitori necalificați, care sunt, de 

obicei, membri ai familiei; 

L. întrucât, în sectorul muncii casnice și, în special, în cel al îngrijirii, în UE lucrează și 

bărbați și, așadar, și aceștia au nevoie de aceeași protecție și de același sprijin, evitându-

se orice fel de discriminare pe criterii de gen și garantându-se egalitatea de șanse pe 
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piața muncii, după cum se prevede la articolele 19 și respectiv 153 din TFUE; 

M. întrucât situația lucrătorilor și îngrijitorilor casnici de sex masculin nu trebuie să fie 

trecută cu vederea și întrucât ar trebui să fie elaborat cât mai curând posibil un raport 

privind problemele și provocările specifice; 

N. întrucât cererea de lucrători casnici este influențată de două tendințe demografice 

majore, și anume îmbătrânirea populației europene și participarea sporită a femeilor pe 

piețele muncii; 

O. întrucât femeile și bărbații angajați ca lucrători și îngrijitori casnici joacă un rol atât 

economic, cât și social, deoarece permit persoanelor care recurg la serviciile lor să 

concilieze mai bine viața profesională și cea privată și ajută numeroase persoane să fie 

disponibile pe piața muncii; 

P. întrucât creșterea numărului persoanelor în vârstă, scăderea numărului persoanelor apte 

de muncă și constrângerile bugetare publice au un impact puternic asupra serviciilor 

sociale și întrucât acest lucru va avea un impact și asupra persoanelor care trebuie să 

îmbine munca cu responsabilitățile familiale, de multe ori în circumstanțe dificile; 

Q. întrucât o schimbare reală în viețile lucrătorilor casnici necesită facilitarea unor 

schimbări sociale și de atitudine, care este un proces complex și de lungă durată; 

R. întrucât, în plus, persoanele dependente locuiesc în zone afectate de lipsa resurselor 

publice, de izolare sau de alte circumstanțe care fac dificil accesul la îngrijitori calificați 

sau la instituții de îngrijire publice sau private și întrucât aceste persoane dependente ar 

putea fi îngrijite doar de îngrijitori necalificați care, de foarte multe ori, dar nu 

întotdeauna, sunt membri ai familiei; 

S. întrucât profesionalizarea înseamnă a acorda lucrătorilor dintr-un anumit sector drepturi 

privind ocuparea unui loc de muncă și protecția socială care sunt echivalente cu cele 

deținute de angajații care lucrează în temeiul unor contracte de muncă reglementate 

prin lege, inclusiv salarii decente, un program de lucru reglementat, concediu plătit, 

sănătate și siguranță la locul de muncă, pensii, concedii de maternitate/paternitate și 

medicale, indemnizații în caz de invaliditate, reglementări privind concedierea sau 

încetarea contractului de muncă, căi de atac în justiție în caz de abuz și acces la 

formare; întrucât profesionalizarea sectorului muncii la domiciliu și muncii de îngrijire 

poate fi făcută printr-o combinație de finanțări din surse publice (ajutoare fiscale), 

sociale (alocații familiale, ajutoare pentru întreprinderi, case de ajutor reciproc și 

asigurări de sănătate, comitete de întreprindere etc.) și private (plata serviciilor de către 

persoane particulare); 

T. întrucât lucrătorii și îngrijitorii la domiciliu se confruntă adesea cu dificultăți în ceea ce 

privește integrarea pe piața normală a muncii, printre altele, din cauza obstacolelor 

administrative și lingvistice, din cauza unei tradiții îndelungate a muncii nedeclarate în 

sectorul muncii la domiciliu care există în anumite țări, precum și din cauza 

dificultăților întâlnite în concilierea vieții profesionale cu cea privată; 
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U. întrucât ocuparea forței de muncă ilegală și exploatarea sunt foarte răspândite în ambele 

sectoare; 

V. întrucât trebuie să se acorde atenție muncii, hărțuirii și vastelor încălcări ale drepturilor 

copiilor care lucrează în sectorul muncii la domiciliu, în special în gospodăriile 

diplomatice ale unor țări terțe stabilite în statele membre, unde, în cele mai multe 

cazuri, lucrătorii casnici intră în UE pe baza unui permis de muncă diferit de cel al altor 

lucrători casnici migranți și unde gospodăriile respective beneficiază de principiul 

exteritorialității; 

W. întrucât furnizarea de îngrijire este atât formală, cât și informală și politica trebuie să 

vizeze această abordare duală; 

X. întrucât nivelul discriminării la care sunt supuse lucrătoarele migrante cu o situație 

neregulamentară este îngrijorător, acestea nedenunțând situațiile de abuz, de concediere 

necorespunzătoare, de neplată a salariului, de violență, discriminare, maltratare, muncă 

forțată, condițiile de servitute sau de restrângere a libertății, întrucât nu își cunosc 

drepturile, din cauza barierelor lingvistice sau de teamă să nu fie arestate, deportate ori 

să își piardă locul de muncă; 

Y. întrucât actuala Directivă privind securitatea și sănătatea la locul de muncă (Directiva 

89/391/CEE a Consiliului) reglementează situația lucrătorilor casnici și a îngrijitorilor 

angajați în mod oficial, cu excepția lucrătorilor angajați direct de către gospodării 

private; 

Z. întrucât activitatea casnică sau de îngrijire este un sector care creează locuri de muncă; 

întrucât aceste locuri de muncă trebuie să fie de înaltă calitate, dat fiind că grație 

activității desfășurate de lucrătorii din acest sector multe persoane reușesc să fie active 

din punct de vedere economic și social în afara propriului cămin; 

AA. întrucât relația care există între un angajator și un lucrător de sex feminin în cadrul 

domestic are un caracter special, deoarece lucrătoarea deseori lucrează și uneori 

locuiește la domiciliul angajatorului; întrucât dreptul la protecție împotriva hărțuirii și a 

riscului crescut de abuz ar trebui să fie respectat; 

AB. ținând seama de importanța economică a sectorului, care oferă oportunități de locuri de 

muncă unei părți semnificative din forța de muncă, în special persoanelor cu calificări 

reduse; 

AC. întrucât se estimează că locurile de muncă și serviciile furnizate familiilor reprezintă 

4,9% din locurile de muncă europene, cu un total de 10,7 milioane, ceea ce 

demonstrează importanța economică a acestui tip de serviciu; 

AD. având în vedere provocările sociale, cum ar fi îmbătrânirea populației sau excluderea 

socială, precum și necesitatea de a facilita reconcilierea vieții profesionale cu viața de 

familie; 

AE. întrucât munca lucrătorilor casnici și a îngrijitorilor face viața persoanelor în vârstă, a 



 

AD\1080465RO.doc 7/14 PE565.002v02-00 

 RO 

părinților, inclusiv a părinților singuri, precum și a copiilor, substanțial mai ușoară și, 

prin urmare, cei dintâi merită un nivel ridicat de recunoaștere socială; întrucât, de 

asemenea, angajamentele uriașe față de serviciile de îngrijire asumate de voluntari și 

membri ai familiei nu pot fi apreciate la justa lor valoare; 

AF. întrucât gospodăriile din întreaga Europă, în special familiile cu copii și familiile mai 

numeroase, beneficiază de ajutorul prestat de furnizorii de servicii casnice profesionale; 

AG. întrucât serviciile casnice, angajarea în cadrul familiei și îngrijirea la domiciliu au 

potențialul de a îmbunătăți coeziunea economică și socială în UE; 

AH. întrucât, în ultimii ani, a crescut procentul de migrante în rândul lucrătoarelor casnice; 

AI. întrucât respectarea și aplicarea legilor naționale deja existente privind protecția 

drepturilor de muncă ale lucrătoarelor casnice și ale îngrijitoarelor încă este o sarcină de 

care unele state membre nu s-au achitat pe deplin; 

AJ. întrucât o reglementare adecvată a acestui sector ar contribui la combaterea muncii 

nedeclarate; 

AK. întrucât munca casnică și munca de îngrijire reglementate și declarate îmbunătățesc 

calitatea vieții persoanelor care le desfășoară, le asigură prestații sociale și protecție 

împotriva abuzului și a discriminării, reduc riscul de sărăcie, marginalizare, 

stigmatizare și disprețuire a celor care desfășoară astfel de activități, asigurând, 

totodată, garanții superioare de calitate în beneficiul angajatorului și contribuind la 

creșterea veniturilor la fondurile de asigurări sociale ale statelor membre; 

AL. întrucât protecția adecvată a persoanelor cu handicap, în vârstă, bolnave, dependente 

sau minore constituie un principiu esențial al Uniunii, iar munca casnică și munca de 

îngrijire reprezintă un sector esențial pentru a asigura protecția acestui principiu; 

AM. întrucât măsurile de austeritate adoptate ca urmare a crizei au redus investițiile publice 

în sectorul îngrijirii, astfel încât numeroase persoane, în majoritate femei, s-au văzut 

obligate să își reducă programul de lucru sau să se întoarcă la căminul lor pentru a se 

ocupa de îngrijirea persoanelor dependente, a vârstnicilor, a bolnavilor sau a copiilor; 

AN. întrucât particularitățile locului de muncă în care își desfășoară activitatea aceste 

persoane nu exonerează angajatorul de obligația de a respecta unele condiții de sănătate 

și siguranță, de prevenire a riscurilor, dar și de a respecta intimitatea celor care 

înnoptează la domiciliul său; 

1. încurajează toate statele membre să ratifice urgent Convenția OIM nr. 189 și să se 

asigure că este aplicată cu strictețe pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și să asigure 

respectarea articolelor din convenția OIM menționată, precum și a Recomandării OIM 

nr. 201 din 2011 privind munca decentă pentru lucrătorii casnici; reamintește că, în 

conformitate cu Constituția OIM, guvernele sunt obligate să transmită convenția și 

recomandarea legislativelor naționale pentru a promova măsurile de punere în aplicare 

a acestor instrumente și că, în cazul convenției, procedura de depunere are ca scop și 



 

PE565.002v02-00 8/14 AD\1080465RO.doc 

RO 

promovarea ratificării; 

2. consideră că ratificarea de către toate statele membre ar fi un important pas înainte în 

direcția promovării și a protecției drepturilor omului și un puternic semnal politic 

împotriva tuturor formelor de abuz, hărțuire și violență comise împotriva tuturor 

lucrătorilor casnici, în special a lucrătoarelor casnice; 

3. invită Comisia și statele membre, atunci când revizuiesc și propun acte juridice 

pertinente sau acte legislative naționale, să se asigure că interesele lucrătorilor și 

îngrijitorilor casnici sunt luate în considerare, respectând în același timp competențele 

naționale; 

4. invită Comisia să continue să depună în continuare eforturi în direcția unei directive 

privind concediul îngrijitorilor, conform solicitării Parlamentului și salută angajamentul 

Comisiei de a lansa o inițiativă vizând „Un nou început pentru părinții care lucrează și 

pentru persoanele care acordă îngrijiri”; 

5. invită statele membre să elaboreze un cadru juridic specific pentru a stabili drepturile și 

responsabilitățile persoanelor în cauză, care să permită angajarea în mod legal și 

organizat a lucrătorilor și îngrijitorilor casnici în vederea asigurării securității juridice 

atât pentru lucrătorii din acest sector, cât și pentru potențialii lor angajatori; solicită, 

prin urmare, să se ia în considerare aspectele specifice ale contractului de muncă, 

precum și faptul că numeroși angajatori sunt persoane fizice puțin familiarizate cu 

aspectele juridice; 

6. invită Comisia și statele membre să promoveze crearea de cooperative ale lucrătorilor 

în sectorul serviciilor de îngrijire și casnice, cu o atenție deosebită în privința zonelor 

rurale, având în vedere efectele pozitive pe care acest lucru le va avea asupra creării de 

locuri de muncă de calitate și durabile, în special pentru lucrătorii care au dificultăți de 

integrare pe piața muncii; 

7. invită statele membre să creeze, în temeiul articolului 17 din Convenția nr. 189 a OIM, 

mecanisme eficiente și accesibile pentru reclamații și să ia măsuri pentru asigurarea 

respectării legislației și a reglementărilor naționale privind protecția lucrătorilor casnici; 

invită, de asemenea, statele membre să dezvolte și să implementeze măsuri referitoare 

la inspecțiile la locul de muncă, la punerea în aplicare și la sancțiuni, respectând 

caracteristicile speciale ale serviciilor desfășurate la domiciliu, în conformitate cu legile 

și reglementările naționale; solicită ca, în măsura în care sunt compatibile cu legile și 

reglementările naționale, aceste măsuri să specifice condițiile în care se poate acorda 

acces în interiorul locuinței, respectând în mod corespunzător viața privată; solicită 

statelor membre ca, în conformitate cu reglementările naționale, să ia în considerare 

mecanisme de abordare eficientă a abuzurilor precum inspecțiile la domiciliu, în 

cazurile în care există suspiciuni întemeiate de abuz; 

8. admite reticența unor state membre de a legifera pentru sfera privată, însă consideră că 

neluarea unor măsuri va genera un cost ridicat atât pentru societate, cât și pentru 

lucrătorii în cauză; subliniază că creșterea preconizată a cererii de îngrijitori, în special 

în domeniul casnic, face ca o astfel de legislație să devină o necesitate, în scopul unei 
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protecții depline a acestor lucrători; invită, prin urmare, statele membre să ia măsuri, 

împreună cu partenerii sociali, pentru a pune în practică un sistem de inspecție adecvat 

și pertinent, care să respecte articolul 17 din Convenția nr. 189 a OIM, precum și 

sancțiuni corespunzătoare pentru încălcarea legislației și reglementărilor în domeniul 

securității și sănătății ocupaționale; 

9. reamintește statelor membre importanța combaterii eficace a muncii nedeclarate cu care 

se confruntă adesea lucrătorii casnici și îngrijitorii; reamintește că munca nedeclarată 

nu oferă protecție socială și are un efect negativ asupra condițiilor de sănătate și 

securitate la locul de muncă; salută Platforma europeană pentru combaterea muncii 

nedeclarate, care urmărește prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, întrucât 

economia nedeclarată amenință siguranța locurilor de muncă, afectează calitatea 

condițiilor de îngrijire și de muncă a multor îngrijitori nedeclarați, amenință 

sustenabilitatea sistemului de asistență socială și reduce veniturile din taxe la bugetul de 

stat; 

10. invită statele membre să investească mai mult și mai eficient în prevenirea, detectarea și 

combaterea volumului considerabil de muncă nedeclarată în sectorul muncii la 

domiciliu și al îngrijirii, în special cu privire la cazurile de trafic de persoane și abuzuri 

în muncă și cele în care sunt implicate societăți care furnizează servicii la domiciliu și 

de îngrijire făcând uz de activități independente false și nedeclarate, pentru a proteja 

lucrătorii și pentru a promova tranziția de la munca nedeclarată la cea declarată printr-o 

protecție mai bună și printr-un mecanism mai bine direcționat de control și inspecție a 

muncii; 

11. recomandă statelor membre ca reglementarea clară a angajării declarate de lucrători 

casnici și îngrijitori să fie susținută de stimulente pentru ca atât lucrătorii casnici, cât și 

potențialii angajatori să aleagă forma legală de angajare; încurajează statele membre să 

instituie ajutoare fiscale pentru familiile care angajează lucrători casnici și îngrijitori și 

sisteme simple de declarare pentru a descuraja și a combate munca nedeclarată, astfel 

cum recomandă Comitetul Economic și Social European în avizul său privind 

dezvoltarea serviciilor pentru familie în vederea creșterii ratei de ocupare a forței de 

muncă și a promovării egalității de gen la locul de muncă (SOC/508); recomandă 

Comisiei să încurajeze schimbul de bune practici între statele membre, urmând 

exemplul unor modele de succes care au avut un impact social și profesional pozitiv la 

nivelul sectorului, precum „sistemul cupoanelor pentru servicii” implementat în Belgia 

sau „cecul de angajare pentru servicii universale” (CESU) în Franța; salută efortul 

social global al acestei profesionalizări, în special în zonele rurale; 

12. invită Comisia și statele membre să asigure și să impună un nivel adecvat de sănătate și 

securitate la locul de muncă, de exemplu protecția maternității, și să ia măsuri pentru a 

preveni accidentele de muncă și riscurile de leziuni și boli profesionale; subliniază 

necesitatea ca cei care lucrează deja în acest sector să îmbunătățească standardele prin 

sisteme de formare și de recalificare orientate către practică; consideră că o astfel de 

formare ar trebui să cuprindă gestionarea riscurilor legate de postură și de mișcare 

inerente unor activități și a riscurilor biologice și chimice, precum și utilizarea 

tehnologiei de asistență; 
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13. invită Comisia să examineze derogarea prevăzută de Directiva 89/391/CEE privind 

punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății 

lucrătorilor la locul de muncă; 

14. invită Comisia și statele membre să colecteze, să analizeze și să publice date statistice 

fiabile defalcate în funcție de vârstă, sex și naționalitate, pentru a permite discuții în 

cunoștință de cauză concomitent cu căutarea celor mai bune soluții cu privire la modul 

de a profesionaliza sectorul muncii la domiciliu și solicită ca Eurofound și OSHA să fie 

însărcinate cu elaborarea unor metode pentru asigurarea protecției, depunerea de 

plângeri și acțiuni de sensibilizare; 

15. invită Comisia să includă discuții cu privire la situația sectorului lucrătorilor casnici și 

al îngrijitorilor pe ordinea de zi a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă 

(EMCO); 

16. solicită statelor membre să instituie și să îmbunătățească, în colaborare cu partenerii 

sociali, canale de informare privind drepturile lucrătorilor casnici și îngrijitorilor și să 

asigure accesul larg la informație pentru toți lucrătorii; recomandă, în acest scop, 

înființarea de puncte de informare, utilizându-se cele mai bune practici din statele 

membre, la nivel regional și local, linii de asistență telefonică, site-uri internet de 

asistență, informări sub forma unor campanii cu privire la drepturile lucrătorilor casnici 

și ale îngrijitorilor în fiecare stat membru, în limba națională și în alte limbi pertinente; 

subliniază că și organizațiile societății civile, cum ar fi organizațiile care acționează în 

numele femeilor și al migranților, ar trebui să poată oferi această informație; subliniază 

că aceste instrumente trebuie, de asemenea, să fie dezvoltate astfel încât să se poată 

oferi informații despre bunele practici, consiliere adecvată și îndrumare potențialilor 

angajatori, inclusiv familiilor și agențiilor și că ar trebui să se ofere modele de contracte 

de angajare pentru a se asigura respectarea de către angajatori a responsabilităților care 

le revin; 

17. reamintește statelor membre că, în temeiul Convenției de la Viena din 1961 privind 

relațiile diplomatice, delegațiile diplomatice au datoria de a respecta legile și 

reglementările statului-gazdă, inclusiv dreptul muncii, și încurajează statele membre să 

o pună în aplicare în mod eficient, astfel încât să se evite impunitatea reședințelor 

diplomatice în caz de abuz împotriva lucrătorilor casnici; solicită statelor membre să 

reflecteze asupra modului în care persoanele care lucrează pentru și în cadrul corpurilor 

diplomatice ar putea fi mai bine protejate și să acorde lucrătorilor casnici posibilitatea 

de a-și schimba locul de muncă; 

18. recomandă elaborarea unui contract consensual pentru serviciile casnice și de îngrijire 

în fiecare stat membru, în urma unui dialog social între asistenții sociali, angajatori și 

lucrătoare; 

19. subliniază că este necesar ca angajatorii să fie sensibilizați în ceea ce privește propriile 

obligații, furnizându-li-se informații despre bunele practici în materie de angajare, 

obligațiile legale, sancțiunile în caz de infracțiuni, precum și despre serviciile de 

informare și asistență disponibile pentru părți, punându-se accentul pe necesitatea ca 

angajatorul să recunoască drepturile acestei categorii de lucrători; 
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20. recomandă realizarea de campanii de către statele membre pentru creșterea vizibilității, 

pentru conștientizarea și sensibilizarea organismelor publice, private, a familiilor și a 

întregii opinii publice, prin care să se aprecieze profesia și să se recunoască importanta 

activitate și contribuție a lucrătoarelor casnice și a îngrijitoarelor la funcționarea 

societății; 

21. susține o bună reprezentare a partenerilor sociali de la nivel european și național și, în 

special, a sindicatelor, pentru intensificarea negocierilor colective sectoriale, cu 

respectarea practicilor naționale, pentru a promova în mod eficient și pentru a impune 

condiții decente de muncă în aceste sectoare; susține, de asemenea, o bună reprezentare 

a organizațiilor profesionale, a organizațiilor care lucrează cu și în numele lucrătorilor 

casnici și al îngrijitorilor, precum și a altor organizații relevante ale societății civile, 

pentru a se garanta că aceste organizații sunt pe deplin conștiente cu privire la 

provocările în materie de protecție a drepturilor femeilor angajate ca lucrătoare casnice 

sau îngrijitoare; 

22. regretă faptul că lucrătoarele casnice și îngrijitoarele sunt în continuare slab 

reprezentate în organizațiile sindicale din diferitele state membre și subliniază 

necesitatea încurajării acestor lucrătoare să adere la sindicate; 

23. invită autoritățile naționale competente în furnizarea de ajutor public să sprijine 

înființarea de cooperative, asociații autonome și platforme pentru lucrătorii casnici și 

îngrijitori, deoarece aceste organizații contribuie la apărarea organizată a acestei 

categorii; 

24. solicită luarea de măsuri ferme împotriva întreprinderilor din orice sector al căror 

model de afaceri se bazează pe exploatarea muncitorilor ilegali, urmărind să își reducă 

la minimum costurile de funcționare, să își maximizeze profiturile și să scoată de pe 

piață întreprinderile legale; 

25. invită factorii de decizie politică să recunoască serviciile casnice, angajarea în cadrul 

familiei și îngrijirea la domiciliu drept un sector economic de valoare care trebuie să fie 

mai bine reglementat în cadrul statelor membre, cu scopul de a crea un mediu prietenos 

pentru lucrătorii casnici și de a le oferi familiilor capacitatea de a-și asuma rolul de 

angajatori; 

26. recomandă un program dedicat de formare pentru agenții sociali implicați direct în 

gestionarea acestei probleme (agenți de poliție și asistenți sociali), pentru a li se permite 

să ofere asistență cu o mai mare eficiență victimelor unei astfel de discriminări; 

27. subliniază importanța promovării recunoașterii profesionale a competențelor și 

calificărilor lucrătorilor casnici și ale îngrijitorilor din acest sector, pentru a li se oferi 

mai multe posibilități de dezvoltare profesională, precum și formare specifică pentru 

persoanele care lucrează cu vârstnici și copii, pentru a se încuraja crearea de locuri de 

muncă de calitate, care să ducă la creșterea calității muncii și la condiții de muncă mai 

bune, inclusiv prevederea unor contracte formale, acces la formare și o recunoaștere 

socială sporită; recunoaște importanța asigurării validării și certificării abilităților, 

calificărilor și experienței dobândite și a promovării dezvoltării carierei; în acest sens, 
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consideră esențială organizarea de cursuri de formare și de reconversie profesională; 

28. subliniază importanța serviciilor casnice profesionale pentru atenuarea poverii suportate 

de familiile numeroase și de familiile cu copii; 

29. invită Comisia să încurajeze statele membre să creeze sisteme pentru profesionalizarea, 

formarea, dezvoltare continuă a competențelor și recunoașterea calificărilor 

lucrătoarelor casnice și ale îngrijitoarelor, inclusiv, dacă este cazul, pentru alfabetizarea 

acestora, în vederea îmbunătățirii posibilităților de dezvoltare personală și profesională; 

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de inspecții pentru controlul, urmărirea și 

supervizarea angajărilor de lucrătoare casnice și îngrijitoare de către întreprinderi sau 

agenții de plasament, și subliniază necesitatea sporirii numărului de inspectori publici și 

de inspecții pentru a se asigura respectarea legii; 

31. invită statele membre să ia măsuri decisive în sectorul serviciilor casnice și de îngrijire, 

care aduce o contribuție însemnată la economie, prin recunoașterea acestei activități ca 

o ocupație distinctă și prin asigurarea unor drepturi reale pentru lucrătorii casnici și 

îngrijitori și protecția socială a acestora printr-o legislație a muncii sau prin contracte 

colective, în special cu privire la salarii, timpul de lucru, sănătate și siguranță la locul 

de muncă, concedii, concediu de maternitate, drepturi la pensie și recunoașterea 

abilităților, cu luarea în considerare a specificului acestui sector; 

32. reiterează apelul Parlamentului European pentru un dialog sectorial structurat în 

sectorul muncii de îngrijire1; 

33. încurajează schimbul de bune practici între statele membre în scopul consolidării 

acțiunilor și a rezultatelor; 

34. reamintește nevoia recunoașterii formale a lucrătorilor „au pair”, în conformitate cu 

Acordul european pentru plasamentul „au pair” și cea a sporirii inspecțiilor pentru ca 

aceștia să nu devină un substitut informal și ieftin pentru lucrătorii casnici și îngrijitori; 

35. propune Comisiei să examineze necesitatea și utilitatea unui act legislativ care să 

încorporeze drepturile prevăzute de Convenția nr. 189 a OIM și care să includă 

îngrijitorii și persoanele care prestează servicii plătite de îngrijire în mod temporar, 

ocazional sau sporadic, cu referire specifică la grupurile cele mai defavorizate; 

36. invită Comisia și statele membre să se asigure că lucrătorii casnici și îngrijitorii din 

Europa sunt apreciați ca ființe umane și pot beneficia de un echilibru între viața 

profesională și cea de familie, inclusiv să fie incluși în Directiva privind timpul de lucru 

(2003/88/CE), pentru ca angajații să dispună de perioadele esențiale de odihnă și să nu 

fie supuși unor programe de lucru excesive; 

37. repetă insistențele Parlamentului privind acordarea unui sprijin adecvat și suficient 

pentru îngrijitorii informali; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0328+0+DOC+XML+V0//RO 
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38. subliniază necesitatea adaptării politicilor europene în domeniul migrației la nevoile 

pieței muncii în ceea ce privește lucrătorii casnici, pentru a evita ca femeile migrante să 

ajungă în situații de muncă ilegală; 

39. reamintește Consiliului Europei că are obligația de a veghea la aplicarea Convenției 

europene referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant și a Convenției 

internaționale referitoare la drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor 

familiilor acestora, adoptată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția nr. 45/158 

din 18 decembrie 1990; 

40. subliniază că este important să se garanteze un nivel adecvat de protecție pentru 

lucrătorii casnici și îngrijitori, dar, în același timp, să se evite încetinirea sau 

complicarea procedurilor de recrutare a acestor lucrători, ceea ce i-ar putea descuraja pe 

anumiți angajatori să recurgă la serviciile lor; încurajează statele membre, în acest 

context, să instituie sisteme oficiale de angajare a personalului casnic, ca de exemplu 

sisteme de cupoane de servicii, care oferă familiilor un mijloc simplu și rapid de a plăti 

acești salariați și de a le asigura o protecție socială; 

41. solicită instituțiilor UE să modifice toate directivele UE care intră în conflict cu 

Convenția nr. 189 a OIM; 

42. invită statele membre să se asigure că vizele lucrătorilor casnici și ale îngrijitorilor 

permit angajaților să schimbe angajatorul dacă s-au confruntat cu abuzuri, încălcări ale 

drepturilor omului, un mediu de lucru care nu corespunde standardelor sau cu orice 

condiție considerată a fi sub standardele naționale, astfel cum sunt stabilite în legislația 

muncii națională sau europeană; 

43. invită statele membre care au un salariu minim național să se asigure că toți lucrătorii 

casnici și îngrijitorii sunt plătiți cel puțin la acest nivel; 

44. invită statele membre să se asigure că lucrătorii casnici și îngrijitorii beneficiază de 

contribuții la sistemul de pensii în conformitate cu legislația națională. 
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