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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: 

A. întrucât barierele structurale din calea capacitării economice a femeilor sunt rezultatul 

unor forme multiple și încrucișate de inegalități, stereotipuri și discriminări în sfera privată 

și în cea publică;  

B.  întrucât o mai mare capacitare economică a femeilor și consolidarea egalității de gen 

implică o oportunitate economică care va avea un puternic impact pozitiv asupra PIB-ului 

UE și va duce până în 2050 la o creșterea de 6,1 % - 9,6 % a PIB-ului pe cap de locuitor în 

UE1 și întrucât eliminarea disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă va duce la o majorare a creșterii economice de 15 % - 45 % în statele membre2; 

întrucât, luând în considerare câștigurile nerealizate, contribuțiile neefectuate la asigurările 

sociale și costurile de finanțare publică suplimentare, costul anual total al ratei mai scăzute 

de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor a fost de 370 de miliarde EUR în 2013, 

ceea ce corespunde procentului de 2,8 % din PIB-ul UE3, în timp ce o mai mare egalitate 

de gen ar duce, de asemenea, la crearea a 10,5 milioane de noi locuri de muncă4; 

C. întrucât participarea și capacitarea economică a femeilor sunt esențiale pentru a le permite 

femeilor să aibă control asupra propriilor vieți și să își poată exercita influența asupra 

societății și pentru a mări accesul femeilor la resurse și oportunități economice, cum ar fi 

angajarea, serviciile financiare, proprietățile și alte active și dezvoltarea competențelor; 

întrucât nu este doar esențial, ci și util pentru creșterea economică a UE, să se asigure 

drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați în ceea ce privește participarea la 

viața economică și pe piața forței de muncă, acest lucru având un impact pozitiv asupra 

PIB-ului, asupra incluziunii și asupra competitivității întreprinderilor, precum și asupra 

provocărilor legate de îmbătrânirea demografică; 

D. întrucât Strategia Europa 2020 stabilește obiectivul UE de a atinge o rată de ocupare a 

forței de muncă de 75 % în rândul bărbaților și al femeilor până în 2020 și, în special, de a 

elimina disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă; întrucât vor fi 

necesare eforturi coordonate pentru a facilita participarea femeilor pe piața forței de 

muncă; 

E. întrucât maternitatea nu ar trebui să fie considerată un obstacol în calea dezvoltării 

profesionale a femeilor și, în consecință, a emancipării lor; 

F. întrucât femeile și bărbații au drepturi și obligații egale în calitate de părinți (cu excepția 

                                                 
1 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Economic benefits of gender equality in the 

EU (Beneficiile economice ale egalității de gen în UE), 2017, pagina 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/ro/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Economic benefits of gender equality in the 

EU (Beneficiile economice ale egalității de gen în UE), 2017, pagina 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/ro/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/ro/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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recuperării după naștere) și ținând cont de faptul că sarcina creșterii copiilor ar trebui să se 

împartă și, prin urmare, nu ar trebui să fie repartizată în mod exclusiv mamelor; 

G. întrucât în gospodăriile în care cel mai mic copil are mai puțin de șapte ani bărbații petrec 

41 de ore pe săptămână efectuând activități remunerate și 15 ore efectuând activități 

neremunerate, în timp ce femeile petrec 32 de ore pe săptămână efectuând activități 

remunerate, însă 39 de ore efectuând activități neremunerate; 

H. întrucât echilibrarea vieții profesionale cu cea de familie este esențială pentru a stimula 

carierele profesionale ale femeilor, iar pentru acest lucru sunt necesare structuri publice și 

private de îngrijire a copiilor; 

I. întrucât, deși reprezintă aproape 60 % din absolvenții din UE, femeile sunt în continuare 

subreprezentate în cariere în domeniul științei, matematicii, tehnologiei informației, 

ingineriei și alte domenii asociate, din cauza obstacolelor care persistă; întrucât, drept 

urmare, inegalitățile în ceea ce privește ocupațiile îmbracă forme noi și, în ciuda 

investițiilor în educație, tinerele prezintă în continuare o probabilitate de două ori mai 

mare decât tinerii de a fi inactive din punct de vedere economic; întrucât se estimează că 

locurile de muncă în domeniul TIC și al informaticii vor juca un rol semnificativ pe 

termen scurt, în ceea ce privește atât ofertele de locuri de muncă, cât și veniturile, și este 

extrem de important să fie atrase mai multe femei care să studieze aceste subiecte; 

J. întrucât, conform previziunilor, dacă nivelul de productivitate al femeilor ar crește până la 

cel al bărbaților, PIB-ul UE ar putea crește cu 27 %; 

K. întrucât, conform studiilor efectuate de OCDE, societățile care au mai multe femei în 

consiliile lor de administrație înregistrează o profitabilitate mai mare față de cele cu 

consilii de administrație alcătuite exclusiv din bărbați, deși, în 2014, femeile au 

reprezentat doar 20,2 % din membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari 

societăți cotate la bursă înregistrate în țările UE, 

1. consideră că capacitarea economica a femeilor este esențială pentru reducerea sărăciei si 

promovarea dezvoltării economice; insistă, totuși, asupra faptului că realizarea 

independenței economice reprezintă doar un prim pas pentru capacitarea economică a 

femeilor și că este necesară, de asemenea, egalitatea în sfera politică, socială și culturală, 

pentru a abilita femeile în sectorul public și în cel privat; consideră că punerea în aplicare 

a principiului remunerației egale pentru muncă egala sau muncă de valoare egala de către 

statele membre reprezintă o măsură necesară pentru capacitarea economică a femeilor si 

consolidarea drepturilor lor fundamentale; invită Comisia și statele membre să garanteze 

acest principiu astfel cum este definit la articolul 157 din TFUE și să combată 

discriminarea directă și indirectă de pe piața forței de muncă pentru a realiza capacitarea 

economică a femeilor; 

2. invită statele membre să pună în aplicare pe deplin Directiva privind egalitatea de 

tratament și Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament 

între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă; invită Comisia să 

asigure o mai bună aplicare a acestor directive și să promoveze punerea în aplicare a unor 

planuri privind egalitatea de gen în rândul întreprinderilor; 

3. invită statele membre să protejeze drepturile femeilor și să promoveze egalitatea de gen și 
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bunăstarea socială prin combaterea diferențelor în materie de remunerare și de pensie între 

femei și bărbați, prin combaterea și eliminarea încălcărilor legislației împotriva 

discriminării în domeniul ocupării forței de muncă, prin combaterea formelor precare, de 

nedorit și nesigure de muncă și de angajare, înțelegându-se prin angajare în condiții 

precare forma de angajare care nu respectă standardele și legislația internaționale, 

naționale și ale Uniunii și/sau care nu oferă resurse suficiente pentru o viață decentă sau 

pentru o protecție socială adecvată, cum ar fi contractele de muncă fără continuitate, 

majoritatea contractelor temporare, contractele cu zero ore sau munca involuntară cu 

fracțiune de normă, precum și prin crearea unor condiții care să garanteze dreptul de 

revenire de la munca voluntară cu fracțiune de normă la munca cu normă întreagă; 

4. regretă persistența diferențelor de remunerare între femei și bărbați, care constituie o 

încălcare a principiului fundamental al egalității de remunerare între lucrătorii de sex 

masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă, consacrat la articolul 157 din TFUE, 

și care afectează în special femeile care au copii și se ocupă de copii; invită UE și statele 

membre ca, în cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile pentru egalitatea de gen, 

să elaboreze și să aplice politici în vederea eliminării diferențelor de remunerare între 

femei și bărbați; invită statele membre să desfășoare în mod regulat analize comparative 

ale salariilor, ca o completare a acestor eforturi; 

5. subliniază că prevenirea și eliminarea disparității de gen în ceea ce privește pensiile și 

reducerea sărăciei în rândul femeilor în vârstă depind în primul rând de crearea condițiilor 

necesare pentru ca femeile să poată contribui în mod egal la fondul de pensii prin creșterea 

incluziunii pe piața forței de muncă și prin asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește 

remunerarea, avansarea în carieră și posibilitățile de a lucra cu normă întreagă; 

6. subliniază faptul că este necesar să se abordeze cauzele și consecințele disparității de gen 

în ceea ce privește pensiile, deoarece acest lucru reprezintă un obstacol pentru 

independența economică a femeilor aflate la o vârstă înaintată, când acestea se confruntă 

cu un risc de sărăcie mai ridicat decât bărbații; subliniază importanța unor sisteme fiscale 

și de securitate socială în statele membre care să nu includă factori care să descurajeze a 

doua persoană care contribuie la venitul familiei să lucreze sau să lucreze mai mult, 

deoarece femeile sunt, deseori, a doua persoană care contribuie la venitul familiei; 

îndeamnă statele membre să înlocuiască modelele unitare bazate pe gospodării cu 

individualizarea obligațiilor fiscale și a drepturilor de securitate socială, pentru a asigura 

drepturi individuale pentru femei și pentru a contracara statutul acestora de dependență 

față de partenerii lor sau de stat; 

7. subliniază faptul că formele flexibile de muncă le ajută pe femei să își găsească mai ușor 

un echilibru între viața profesională și viața de familie și pot contribui în mod pozitiv la 

includerea în viața profesională a unor grupuri dezavantajate de femei; 

8. invită statele membre să îmbunătățească condițiile generale de muncă, inclusiv 

organizarea timpului de lucru într-un mod favorabil familiei, în consultare cu lucrătorii; 

9. îndeamnă statele membre să asigure un concediu de paternitate și o remunerație adecvate, 

pentru a oferi aceleași oportunități femeilor și bărbaților în ceea ce privește promovarea în 

carieră; 

10. subliniază necesitatea de a elimina segregarea orizontală și verticală de gen de pe piața 
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forței de muncă combătând cauzele directe și indirecte, combătând comportamentele 

sociale discriminatorii și stereotipurile, diversificând opțiunile profesionale ale femeilor și 

bărbaților și promovând participarea egală a femeilor și bărbaților pe piața muncii, în 

învățământul de calitate, la formarea profesională formală și non-formală și la învățarea și 

formarea pe tot parcursul vieții și promovând responsabilitatea comună în ceea ce privește 

îngrijirea; invită Comisia și statele membre să pună în aplicare măsuri de reducere a 

stereotipurilor de gen și a segregării pe piața muncii, în materie de educație, formare și 

muncă în gospodărie, precum și în ceea ce privește responsabilitățile de îngrijire, pentru a 

îmbunătăți câștigurile viitoare și condițiile socioeconomice ale femeilor; 

11. reamintește că finanțarea publică și privată sustenabilă a educației constituie baza pentru o 

societate favorabilă incluziunii, echitabilă din punct de vedere social și democratică, iar 

această prioritate trebuie să se reflecte în bugete; subliniază rolul deosebit pe care îl are 

educația pentru fete și tinere pentru viitoarele perspectivele de încadrare în muncă și 

pentru capacitarea economică a acestora; invită, în acest sens, statele membre să 

consolideze politicile și să crească investițiile în educație și formare de calitate, să 

promoveze sectoarele și funcțiile în care femeile sunt subreprezentate, cum ar fi știința, 

tehnologia, ingineria și matematica (STIM) și să mărească rata de angajare a femeilor în 

astfel de locuri de muncă de calitate; subliniază importanța învățământului profesional și 

tehnic (VET) pentru a diversifica posibilitățile de alegere a carierei și a prezenta femeilor 

și bărbaților oportunități netradiționale de carieră; reamintește că este important să se pună 

accentul, în cadrul sistemelor de învățământ, pe principiul egalității dintre bărbați și femei 

și pe cel al dreptului egal de a participa la viața economică;  

12. subliniază că răspândirea rapidă a tehnologiilor digitale are un impact profund asupra 

pieței forței de muncă, modificând lanțurile valorice, condițiile și natura muncii; observă 

că oportunitățile oferite de digitalizare pot servi ca instrument eficace pentru incluziunea 

mai amplă a femeilor pe piața forței de muncă, precum și pentru o mai bună reconciliere a 

îndatoririlor profesionale și casnice, atât pentru femei, cât și pentru bărbați; subliniază, de 

asemenea, că digitalizarea are ca rezultat o cerere tot mai mare de competențe pentru a 

elimina decalajul digital existent între bărbați și femei; subliniază că cererea de noi 

competențe, îndeosebi în domeniul TIC, trebuie să fie abordată prin activități de formare, 

precum și prin educația continuă și învățarea pe tot parcursul vieții, pentru a promova 

alfabetizarea digitală și a elimina disparitatea de gen existentă, cu scopul de a dispune de 

mai mulți candidați cu un nivel înalt de calificare; invită, prin urmare, statele membre și 

Comisia să își accentueze eforturile de stimulare a incluziunii în contextul TIC și să 

promoveze competențele digitale și alfabetizarea digitală în rândul femeilor și fetelor, care 

sunt în continuare subreprezentate în acest sector, fapt care ar putea contribui la 

capacitarea și independența lor economică, și ar putea avea ca rezultat reducerea întregii 

diferențe de remunerare între femei și bărbați; 

13. invită Comisia ca, alături de statele membre, să promoveze și să sprijine inițiativele de 

antreprenoriat ale femeilor, deoarece acest lucru le poate asigura femeilor cunoștințele de 

care au nevoie pentru a-și fonda singure sau în colaborare propriile afaceri bazate pe ideile 

lor inovatoare; în acest sens, sunt esențiale furnizarea de informații privind accesul la 

formare și sprijinul pentru femeile antreprenor în accesarea unor surse alternative de 

finanțare și a oportunităților de constituire a unor rețele de afaceri, precum și consilierea 

acestora privind înființarea, administrarea și dezvoltarea societăților lor în fazele timpurii; 



 

AD\1129345RO.docx 7/12 PE601.266v03-00 

 RO 

14. invită statele membre să continue politicile specifice și active din domeniul ocupării forței 

de muncă și al formării, în scopul de a sprijini revenirea la locul de muncă a femeilor care 

și-au pus cariera în așteptare pentru a avea grijă de persoane dependente; 

15. subliniază necesitatea de a se asigura faptul că fondurile structurale și de investiții sunt 

folosite pentru a îmbunătăți educația și formarea profesională în vederea îmbunătățirii 

accesului pe piața muncii și a combaterii șomajului, sărăciei și excluziunii sociale a 

femeilor; subliniază că cele 20 de procente din Fondul social european (FSE) alocate 

pentru măsuri de incluziune socială și proiecte de inovare socială ar putea fi folosite mai 

mult pentru a sprijini inițiative cum ar fi micile proiecte locale ce urmăresc capacitarea 

femeilor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială; 

16. solicită statelor membre măsuri legislative și nelegislative pentru a garanta drepturile 

economice și sociale ale lucrătorilor în așa-numitele sectoare feminizate; subliniază că 

este important să se evite reprezentarea excesivă a femeilor în locurile de muncă precare și 

reamintește că este necesar să se combată natura precară a acestor sectoare, cum ar fi cel 

al muncii casnice sau al îngrijirii; recunoaște că munca casnică și furnizarea de servicii 

pentru gospodării, care sunt amplu feminizate, se realizează de multe ori ca muncă 

nedeclarată; invită Comisia și statele membre să promoveze și să dezvolte în continuare 

sectorul oficial al serviciilor casnice, inclusiv prin platforma europeană împotriva muncii 

nedeclarate, să recunoască serviciile casnice, munca în familie și îngrijirea la domiciliu ca 

sector economic valoros cu un potențial de creare de locuri de muncă care trebuie să fie 

reglementat mai bine în statele membre, pentru a crea poziții sigure pentru lucrătorii 

domestici și pentru a oferi familiilor capacitatea de a-și asuma rolul de angajator și 

familiilor care lucrează posibilități de reconciliere a vieții private cu cea profesională; 

17. subliniază importanța sectorului muncii casnice și de îngrijire și potențialul său de creare 

de locuri de muncă și subliniază necesitatea unor contracte de muncă de calitate care să 

aibă ca efect locuri de muncă decente în economia serviciilor de îngrijire din sectorul 

public și cel privat; subliniază importanța extinderii protecției sociale și a creșterii 

salariilor în aceste sectoare în care femeile alcătuiesc cea mai mare parte a forței de 

muncă, precum personalul de îngrijire la domiciliu, personalul de curățenie și de asistență, 

personalul din domeniul alimentației publice și specialiștii în domeniul sănătății, printre 

alții; 

18. subliniază că este important să se acorde atenție nevoilor specifice și provocărilor multiple 

ale anumitor grupuri vulnerabile care se confruntă cu obstacole deosebite în calea intrării 

pe piața forței de muncă, cum sunt, de exemplu, femeile din zonele rurale, femeile cu 

dizabilități, femeile refugiate și cele migrante; invită statele membre să asigure accesul 

timpuriu și ușor la formarea de calitate, inclusiv la stagii, pentru a asigura integrarea 

deplină în societățile noastre și pe piața muncii, ținând cont de abilitățile și competențele 

formale și informale, de talentele și know-how-ul refugiaților; invită statele membre să ia 

măsuri de prevenire a discriminării încrucișate care afectează în special femeile în situații 

vulnerabile; subliniază cât de important este ca Directiva 2000/78/CE privind egalitatea de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă și 

Directiva 2000/43/CE privind egalitatea de tratament, indiferent de rasă sau de origine 

etnică să fie puse în aplicare în mod corect; 

19. invită statele membre și Comisia să asigure respectarea și ameliorarea punerii în practică a 
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legislației și politicilor referitoare la locul de muncă existente și să îmbunătățească 

legislația și politicile respective, după caz, pentru a proteja femeile împotriva discriminării 

directe și indirecte, în special în ceea ce privește selecția, angajarea, menținerea, formarea 

profesională și promovarea femeilor angajate, atât în sectorul public, cât și în cel privat și 

pentru a oferi femeilor oportunități egale în ceea ce privește salarizarea și evoluția în 

carieră; 

20. subliniază importanța principiului neutralității de gen în sistemele de evaluare și de 

clasificare a locurilor de muncă, atât în sectorul public, cât și în cel privat; salută eforturile 

statelor membre de a promova politici care să împiedice discriminarea la recrutare și le 

încurajează să promoveze CV-urile fără identificare de gen pentru a descuraja 

prejudecățile de gen ale întreprinderilor și administrației publice în timpul procesului de 

recrutare; invită Comisia să analizeze posibilitatea elaborării unui CV anonimizat de tip 

Europass; propune ca statele membre să elaboreze programe pentru combaterea 

stereotipurilor sociale și de gen, în special în rândul celor mai tinere grupuri, ca o 

modalitate de a preveni o clasificare profesională a locurilor de muncă care restricționează 

frecvent accesul femeilor la cele mai bine plătite funcții și locuri de muncă; 

21. invită statele membre să instituie politici proactive și să facă investiții corespunzătoare în 

vederea susținerii femeilor și bărbaților care intră, se întorc, se mențin sau evoluează pe 

piața forței de muncă după un concediu legat de motive de familie sau de îngrijiri, pentru 

ca aceștia să poată avea un loc de muncă stabil și de calitate, în conformitate cu articolul 

27 din Carta socială europeană; subliniază, în special, necesitatea de a garanta 

reîncadrarea în același post sau într-un post echivalent sau similar, protecția împotriva 

concedierii și a unui tratamentul defavorabil ca urmare a sarcinii sau a unei cereri/luări de 

concediu pe motive de familie, precum și o perioadă de protecție după întoarcerea lor, 

astfel încât să se poată readapta la locul de muncă; 

22. îndeamnă statele membre să pună în aplicare, acolo unde este cazul, sisteme de protecție 

parentală care cuprind concediu de maternitate și paternitate obligatoriu exclusiv pentru 

fiecare părinte, precum și concediu pentru creșterea copilului, care pot fi utilizate în 

conformitate cu o decizie comună a părinților, ca modalitate de recunoaștere a drepturilor 

ambilor părinți și de combatere a oricărei prezumții din partea angajatorilor conform 

căreia responsabilitățile parentale cad exclusiv în seama mamelor; 

23. subliniază că remunerația și contribuțiile la sistemul de securitate socială ar trebui să 

continue să fie achitate în perioadele de concediu; 

24. subliniază importanța reprezentării egale a femeilor și a bărbaților în poziții de decizie, 

atât în sectorul public, cât și în cel privat; reamintește importanța Directivei privind 

femeile în consiliile de administrație, care urmărește să echilibreze cota sexului 

subreprezentat în pozițiile neexecutive de membri ai consiliilor de administrație din 

societățile cotate la bursă, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii; invită, de 

asemenea, statele membre să ajungă la o concluzie în cadrul Consiliului, astfel încât 

negocierile cu Parlamentul European să poată începe în vederea atingerii obiectivului 

conform căruia, până în 2020, cel puțin 40 % din directorii neexecutivi în cadrul 

consiliilor de administrație ale societăților cotate la bursă trebuie să fie femei; invită 

statele membre și întreprinderile să îmbunătățească echilibrul de gen în pozițiile de 

conducere pe piața forței de muncă, în structurile și instituțiile economice și de decizie 
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politică, precum și în întreprinderi și în consiliile de administrație ale întreprinderilor, de 

exemplu prin sistemul cotelor de gen; 

25. subliniază că accesul la credite, la servicii financiare și la consiliere este esențial pentru 

capacitarea femeilor care se confruntă cu excluziunea socială în antreprenoriat și pentru 

îmbunătățirea reprezentării lor în sectorul privat; recomandă, prin urmare, ca Fondul 

european pentru investiții strategice (FEIS) și Fondul social european (FSE) să fie 

examinate în vederea unei utilizări mai flexibile și mai puțin birocratice pentru a sprijini 

femeile antreprenoare în faza de demarare; 

26. încurajează leadership-ul femeilor în sindicate și în organizațiile de lucrători și îndeamnă 

toți liderii de sindicate să garanteze reprezentarea egală și să reprezinte în mod eficace 

interesele lucrătoarelor; 

27. subliniază importanța partenerilor sociali și a negocierii colective pentru capacitarea 

economică a lucrătoarelor și încurajează o revizuire a categoriilor de lucru, atunci când 

prejudecățile de gen privind categoriile de angajare pot avea drept rezultat îndeplinirea de 

sarcini egale pe diferite poziții; 

28. invită statele membre să consolideze dreptul de negociere colectivă în sectorul public și în 

cel privat și să asigure exercitarea deplină a acestui drept; invită în special partenerii 

sociali să folosească negocierea colectivă pentru a promova egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați, pentru a se asigura că legislația existentă privind tratamentul egal se 

aplică în practică și pentru a soluționa și combate diferența de remunerare între femei și 

bărbați; subliniază că, în acest sens, partenerii sociali au un mare potențial de a susține 

egalitatea de gen pe piața forței de muncă, ridicând în mod activ problema remunerației 

egale și adecvate pentru bărbați și femei în cadrul negocierii colective; consideră că 

desemnarea unor reprezentanți pe probleme de egalitate, pentru a sensibiliza, a informa și 

a asigura legătura în ceea ce privește egalitatea de gen la locul de muncă reprezintă o bună 

practică; 

29. invită statele membre să implementeze politici publice în domeniul asistenței sociale și să 

asigure respectarea lor, precum și să asigure disponibilitatea unor servicii de calitate, la 

prețuri convenabile și universal accesibile de îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă și 

a altor persoane aflate în întreținere și accesul la aceste servicii, prin intermediul unei 

revizuiri ascendente a obiectivelor de la Barcelona privind structurile de îngrijire a 

copiilor; solicită, în plus, statelor membre să definească obiective similare cu privire la 

serviciile de îngrijire pe termen lung, și să promoveze repartizarea egală a muncii casnice 

neremunerate și asumarea în comun a responsabilității în ceea ce privește îngrijirea; 

subliniază faptul că disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor este o condiție 

prealabilă vitală pentru capacitatea femeilor de a-și realiza potențialul la locul de muncă și 

pentru reconcilierea vieții private cu cea profesională în cazul familiilor care lucrează, 

precum și pentru creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă; reamintește rolul 

important al serviciilor publice în realizarea egalității de gen; ia act de faptul că 

cheltuielile în aceste domenii ar trebui considerate investiții care vor aduce beneficii 

economice; 

30. subliniază necesitatea de a elimina inegalitățile de gen în munca remunerată și 

neremunerată și de a promova repartizarea egală între femei și bărbați, dar și în cadrul 

societății în ansamblu, a responsabilităților, costurilor și îngrijirii copiilor și a persoanelor 
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aflate în întreținere, pentru a asigura poziția de persoane cu venituri egale și cu 

responsabilități egale de îngrijire; subliniază, în acest sens, necesitatea unor propuneri 

concrete pentru îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea privată; 

31. solicită colegiuitorilor să prezinte noi măsuri eficiente de îmbunătățire a echilibrului între 

viața privată și cea personală, inclusiv propuneri legislative în ceea ce privește 

maternitatea, paternitatea, concediul de îngrijire a copilului și a altor persoane, pentru a 

promova egalitatea de gen prin îmbunătățirea accesului femeilor la piața forței de muncă 

și prin repartizarea egală a sarcinilor casnice și de îngrijire între femei și bărbați; 

32. îndeamnă statele membre să includă mecanisme în legislația lor din domeniul muncii, care 

să ofere un stimulent pentru crearea de modele de lucru flexibile și de modele de lucru de 

la distanță care îi vor ajuta pe părinți să aibă grijă de copiii lor după programul școlar și să 

găsească un echilibru între responsabilitățile legate de muncă și responsabilitățile 

familiale; subliniază totodată că salariații și angajatorii au o responsabilitate comună în a 

elabora și a încheia cele mai adecvate acorduri; 

33. invită statele membre să garanteze un concediu de odihnă pentru părinții copiilor cu 

dizabilități, acordând o atenție specială mamelor singure, pe baza unei examinări a 

bunelor practici; 

34. îndeamnă statele membre să investească în facilități informale de învățare centrată pe joc 

după programul școlar, care ar putea oferi sprijin pentru copii după programul de școală și 

de creșă, în special, ca o modalitate de a soluționa discrepanțele dintre programul școlilor 

și cel al întreprinderilor; 

35. încurajează statele membre să promoveze utilizarea clauzelor sociale în ceea ce privește 

achizițiile publice pe baza dispozițiilor Directivei privind achizițiile publice 

(2014/24/UE), ca instrument de consolidare a egalității între femei și bărbați în cazul în 

care există legislații naționale relevante și pot acționa ca temei pentru clauzele sociale; 

36. subliniază importanța inițiativelor naționale care cresc accesibilitatea finanțării pentru 

femeile antreprenor și subliniază, în acest sens, potențialul microcreditelor; 

37. solicită statelor membre să integreze perspectiva de gen în politicile lor naționale privind 

competențele și piața forței de muncă și să includă astfel de măsuri în planurile de acțiune 

naționale și/sau în cadrul semestrului european, în conformitate cu orientările privind 

ocuparea forței de muncă.  
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