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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 mai ales femeile lucrează în condiții precare și întrucât, în pofida cadrului 
legislativ în vigoare, în UE există încă, în ceea ce le privește pe femei, mari disparități cu 
privire la posibilitățile de muncă, la calitatea muncii, la venitul decent și la egalitatea de 
remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare;

B. întrucât ponderea excesivă a femeilor care lucrează în condiții precare reprezintă un 
factor esențial pentru diferențele de salarizare între femei și bărbați, care persistă la un 
nivel înalt; întrucât ameliorarea calității locurilor de muncă pentru femei va reduce, prin 
urmare, diferențele de salarizare;

C. întrucât UE își menține angajamentul în domeniul integrării egalității de gen; întrucât 
egalitatea de șanse între femei și bărbați trebuie promovată în mod activ în cadrul politicii 
de ocupare a forței de muncă;

D. întrucât, în anumite cazuri, femeile riscă să lucreze în condiții de muncă nedemne și de 
aceea trebuie să li se acorde o atenție specială în acest sens, femeile însărcinate și femeile 
care alăptează având prioritate;

E. întrucât globalizarea și contextul economic actual, împreună cu progresele tehnologice, 
duc la modificarea raporturilor de muncă și a conținutului sarcinilor lucrătorilor;

F. întrucât este mai puțin probabil ca femeile care lucrează în condiții precare să fie 
informate în legătură cu drepturile lor, iar riscul ca acestea să nu beneficieze de protecție 
juridică și/sau să fie concediate în mod ilegal este mai mare;

G. întrucât ar trebui să se sublinieze importanța dreptului tuturor lucrătorilor, inclusiv al 
femeilor care lucrează în condiții precare, la formare și perfecționare profesională;

H. întrucât riscul de sărăcie al femeilor crește din cauza numărului sporit de femei care 
lucrează în condiții precare,

1. solicită statelor membre să aplice mai eficient dispozițiile Directivei 2006/54/CE;

2. solicită Consiliului European să adopte orientări clare și măsuri concrete pentru a garanta 
locurile de muncă existente și a crea oportunități de ocupare a forței de muncă în cadrul 
Strategiei UE 2020;

3. solicită statelor membre și Comisiei să planifice și să aplice măsuri care să permită fetelor 
și tinerelor să beneficieze de o educație, o formare și de studii de calitate; în acest sens, 
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trebuie sprijinite în special fetele și tinerele care provin din familii de imigranți;
subliniază, în plus, necesitatea ca femeile să urmărească în mod activ reîncadrarea în 
activitatea profesională după pauza datorată nașterii unui copil;

4. solicită Comisiei ca, în cadrul noii strategii privind ocuparea forței de muncă, să includă 
și femeile care lucrează în condiții precare, independent de statutul muncii lor, în 
sistemele de asigurări sociale și mecanismele de protecție prevăzute de dreptul muncii;
subliniază că este foarte important ca femeile care lucrează în condiții precare și familiile 
lor să fie sprijinite prin alocații de șomaj și de maternitate; solicită guvernelor statelor 
membre să majoreze valoarea alocațiilor și să prelungească durata de acordare a acestora 
pentru a crea sisteme adecvate de asigurări sociale;

5. invită Comisia Europeană să asiste statele membre la elaborarea unei campanii pentru ca 
persoanele care lucrează în condiții precare să beneficieze treptat de condiții stabile; 
invită Comisia Europeană să sprijine un program care să vizeze educarea lucrătorilor cu 
privire la efectele și impactul muncii în condiții precare, inclusiv cu privire la sănătatea și 
securitatea la locul de muncă;

6. invită Comisia Europeană și statele membre să întreprindă măsuri pentru a reduce dubla 
sarcină de lucru pentru femei, care constituie unul dintre motivele ponderii excesive a 
femeilor care lucrează în condiții precare; solicită ameliorarea echilibrului dintre viața 
profesională și viața de familie în cadrul locurilor de muncă stabile pentru a reduce 
numărul locurilor de muncă precare;

7. solicită statelor membre să faciliteze crearea de rețele de îngrijire a copiilor și de asistență 
și să realizeze obiectivele de la Barcelona privind îngrijirea copiilor pentru a oferi o 
alternativă în cazul în care lipsa rețelelor de îngrijire a copiilor și de îngrijitori împiedică 
persoanele doritoare să își găsească un loc de muncă cu normă întreagă, să faciliteze 
încadrarea în muncă cu normă întreagă a femeilor care doresc acest lucru și să 
îmbunătățească participarea pe piața forței de muncă și independența economică a 
acestora; solicită statelor membre să elimine obstacolele care împiedică femeile să 
lucreze câte ore doresc - cu normă redusă sau întreagă; încurajează recunoașterea 
necesității unui venit decent și a accesului la prestații complete de securitate socială, 
indiferent dacă se lucrează cu normă întreagă sau redusă; subliniază pericolul evoluțiilor 
recente, care indică faptul că munca neasigurată a dus în câteva sectoare la sărăcirea în 
special a femeilor cu copii mici;

8. solicită statelor membre să asigure faptul că și lucrătorii cu normă redusă sunt incluși în 
sistemele de pensii;

9. solicită statelor membre să conceapă legislația privind pensiile, impozitele și securitatea 
socială, precum și legislația socială și dreptul familiei astfel încât să permită femeilor și 
bărbaților o existență autonomă, în cadrul unei căsnicii sau în afara acesteia;

10. consideră că durabilitatea sistemului de pensii, facilitățile de credit pentru proiectele de 
autoajutorare, programele de creare de locuri de muncă și de venituri alternative pot 
ameliora condițiile în cazul femeilor cu locuri de muncă precare;

11. invită, din nou, Comisia Europeană și statele membre să consolideze instrumentele și să 
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îmbunătățească cadrul legislativ pentru a elimina diferențele de salarizare între femei și 
bărbați;

12. își propune să asigure pe viitor, ca standard, crearea de locuri de muncă de calitate, care să 
nu fie transformate în locuri de muncă precare; solicită reglementarea mai bună a piețelor 
muncii cu ajutorul unor inspecții de muncă mai stricte pentru a reduce numărul locurilor 
de muncă precare;

13. solicită Comisiei Europene și statelor membre să elaboreze strategii privind munca în 
condiții precare pentru a pune accentul pe locuri de muncă decente și ecologice și a 
integra principiul echilibrului de gen;

14. insistă ca statele membre să introducă măsuri clare pentru a reduce diferențele de 
salarizare între femei și bărbați cu 10% până în 2020 în fiecare stat membru în vederea 
reducerii diferențelor medii de salarizare între femei și bărbați în UE, inclusiv a 
diferențelor de pensie, considerând acest lucru ca fiind vital pentru ameliorarea nivelului 
de trai, combaterea sărăciei și stimularea creșterii economice;

15. solicită Comisiei, statelor membre și partenerilor sociali să faciliteze posibilitățile pentru 
toate categoriile de lucrători, indiferent de natura contractului lor de muncă, de a aparține 
unui sindicat, de a participa în cadrul unui comitet de întreprindere și de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, să îmbunătățească accesul la informațiile 
privind drepturile lucrătorilor și să elimine obstacolele în calea participării la activitatea 
sindicală; încurajează partenerii sociali să îmbunătățească rata de participare a femeilor în 
cadrul organismelor lor la toate nivelurile; încurajează, de asemenea, statele membre să 
ofere servicii de consiliere ușor accesibile pentru femeile care nu pot beneficia de sprijin 
din partea unui comitet de întreprindere, de exemplu femeile angajate în gospodării 
particulare;

16. solicită Comisiei să ofere statelor membre, în conformitate cu rezultatele obținute la fața 
locului, orientări privind cele mai bune practici de combatere a discriminării directe și 
indirecte, de integrare a egalității de gen și de reducere a numărului de locuri de muncă 
precare în rândul femeilor;

17. solicită Comisiei și statelor membre să reglementeze statutul social și juridic al 
lucrătorilor sezonieri și să garanteze protecția socială a acestora; atrage atenția, în acest 
context, asupra faptului că prin lucrători sezonieri se înțeleg acei lucrători care au un 
contract pe durată nedeterminată sau determinată, a cărui durată și valabilitate sunt 
influențate de factori sezonieri, cum ar fi ciclul climatic, sărbătorile legale și/sau perioada 
de recoltare în agricultură.
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