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SUGESTII
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexerecomandă Comisiei pentru ocuparea
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:
A. întrucât studiile arată că inegalităţile sociale şi, în special, inegalităţile între sexe, vor tinde
să se adâncească în noua economie;
B. întrucât femeile ocupă o poziţie dezavantajată pe piaţa muncii şi sunt reprezentate
disproporţionat în muncile cu normă parţială şi în noi regimuri de muncă, adeseori
precare, întâmpinând greutăţi în obţinerea tuturor drepturilor şi beneficiilor sociale,
1. subliniază că adoptarea unor măsuri pentru extinderea drepturilor şi beneficiilor de
asigurări sociale pentru angajaţii cu normă redusă sau cu regimuri de muncă flexibile sau
atipice este de o importanţă crucială din perspectiva egalităţii între sexe, având în vedere
că majoritatea acestor angajaţi sunt femei;
2. recomandă Comisiei să pună efectiv în aplicare abordarea integratoare a egalităţii între
sexe în cadrul procesului său de consultare; subliniază că Cartea Verde a Comisiei
(COM(2006)0708) nu se opreşte asupra efectelor diferenţiate pe sexe în ceea ce priveşte
modificările propuse;
3. subliniază că presiunile competiţiei au contribuit la adâncirea inegalităţii economice şi
creşterea cererii de flexibilitate a forţei de muncă, cu un impact negativ asupra femeilor în
ceea priveşte salarizarea lor diferită şi segregarea lor profesională şi sectorială, precum şi
perspectivele lor de independenţă economică şi protecţia socială de care beneficiază;
4. accentuează că sarcina totală de muncă a femeilor va creşte dacă se stimulează în
continuare ocuparea locurilor de muncă de către femei fără a lua în considerare
inegalităţile în ceea ce priveşte responsabilităţile casnice, fără a furniza servicii suficiente
de îngrijire a copiilor şi fără a consolida protecţia gravidelor şi a femeilor care alăptează;
5. invită statele membre să faciliteze dezvoltarea carierelor profesionale din perspectiva
„cursului vieţii”, aşa încât atât femeile cât şi bărbaţii să aibă acces la asistenţă şi la
învăţarea continuă fără să-şi piardă drepturile de pensie sau alte beneficii sociale;
subliniază că, acest lucru nu se poate realiza decât prin extinderea legislaţiei muncii şi a
protecţiei sociale şi nu prin reducerea acestora.
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