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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:

1. subliniază că în statele în care bărbații și femeile beneficiază de tratament egal pe piața 
forței de muncă, acest lucru a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării social-economice 
a statelor membre în cauză și, prin urmare, politica privind egalitatea de gen nu trebuie 
abandonată nici în perioade de criză; subliniază, de asemenea, că în pofida dorinței 
declarate a statelor membre și a Comisiei în acest sens, nu au fost încă create condiții de 
egalitate consecvente;

2. subliniază că un pas important pentru concilierea vieții profesionale cu viața de familie 
este extinderea posibilităților de îngrijire a copiilor și profesionalizarea îngrijirii 
persoanelor în vârstă la domiciliu;

3. consideră că, având în vedere schimbările demografice, este necesar să se valorifice 
potențialul femeilor pentru a compensa deficitul în creștere de lucrători calificați;

4. salută faptul că femeile ating între timp, aproape peste tot, un nivel de instruire mai ridicat 
decât bărbații, dar regretă totodată faptul că acest lucru nu a dus la diminuarea diferențelor 
dintre salariile bărbaților și femeilor, diferențe care contribuie la existența unui risc sporit 
de sărăcie la care sunt supuse femeile;

5. invită statele membre să își intensifice eforturile în vederea stimulării interesului tinerilor 
și tinerelor, încă de la vârstă școlară, față întregul spectru de activități profesionale, astfel 
încât să împiedice separarea piețelor muncii în funcție de sex și să combată fenomenul des 
întâlnit al angajării femeilor în profesii mai prost plătite;

6. invită Comisia să acorde sprijin statelor membre în îmbunătățirea perspectivelor 
profesionale ale femeilor imigrante, sporind astfel șansele lor de a duce o viață 
independentă, prin asigurarea accesului acestei categorii de femei la formare și la instruire 
profesională;

7. invită Comisia, Consiliul și Parlamentul European să țină seama, în procesul de elaborare 
a bugetului, de criteriile privind integrarea dimensiunii de gen în buget.


