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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, la nivel mondial, există 
încă mari disparități cu privire la posibilitățile de muncă, la calitatea muncii și la 
remunerații pentru femei1,

1. solicită Consiliului, Comisiei și statelor membre transpunerea imediată a Directivei nr. 
2006/54/CE în toate statele membre;

2. solicită Comisiei, în cadrul noii strategii privind locurile de muncă, să includă și femeile 
aflate în condiții precare de muncă, independent de statutul muncii lor, în sistemele de 
asigurări sociale și mecanismele de protecție prevăzute de dreptul muncii;

3. solicită statelor membre să creeze rețele de îngrijire și de supraveghere a copiilor pentru a 
permite lucrul cu normă întreagă și pentru a se evita astfel situațiile nedorite de lucru cu 
orar redus;

4. solicită statelor membre să conceapă dreptul la pensie, sistemul de impozitare, drepturile 
sociale și dreptul la familie astfel încât să permită femeilor și bărbaților o existență 
autonomă, în cadrul unei căsnicii sau în afara acesteia;

5. 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;

6. solicită Comisiei, statelor membre și partenerilor sociali să extindă posibilitățile pentru 
salariații în situații precare de a aparține unui sindicat și de a se bucura de drepturi 
participare la procesul decizional, precum și de a sancționa obstacolele în calea 
participării la activitatea sindicală;

7. face din nou trimitere la raportul 2008/2034/INI al PE și solicită iar Consiliului să 
convină asupra unui obiectiv european privind un salariu minim echivalent cu cel puțin 
60% din salariul mediu de referință și să elaboreze un calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

8. solicită Comisiei să includă în directiva privind detașarea lucrătorilor și sectoarele 
sănătății, acordării de îngrijiri, hotelăriei, gastronomiei și prestării de servicii de 
proximitate. 

                                               
1 conform unui studiu al Organizației Mondiale a Muncii (OIM) din anul 2010.


