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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 importanța pe care o are inițiativa emblematică Platforma de combatere a 
sărăciei și a excluziunii sociale; invită statele membre să acceseze cât mai mult programul 
PROGRESS al UE și viitorul program pentru schimbare socială și inovare, în special în 
ceea ce privește implementarea efectivă a obiectivelor ce vizează egalitatea de gen; 
solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a accesa Fondul Social European și 
a utiliza fondurile pentru programele specifice dedicate combaterii sărăciei;

2. constată că, de la începutul crizei, rata șomajului pentru femei a fost în mod constant mai 
mare decât cea pentru bărbați, fapt care se adaugă provocărilor existente cu care se 
confruntă femeile pe piața muncii, inclusiv discriminarea directă sau indirectă, dubla 
discriminare a femeilor cu dizabilități, decalajul de gen în salarizare, munca cu fracțiune 
de normă, condiții precare de muncă, sărăcia în rândul lucrătorilor, numărul mare de femei 
în sectorul informal, care oferă venituri mai mici, mai puțină protecție socială și drepturi 
de pensie insuficiente; în acest sens, solicită Comisiei să emită o recomandare adresată 
statelor membre vizând combaterea segmentării de pe piața forței de muncă, care conduce 
la un acces insuficient al femeilor la locuri de muncă de calitate cu remunerare decentă;

3. invită statele membre să sprijine participarea femeilor la piața forței de muncă prin măsuri 
precum garantarea accesului liber la servicii publice de îngrijire a copiilor și a persoanelor 
dependente, creșterea resurselor pentru educație, precum și programe de calificare 
profesională;

4. este preocupat de reducerile drastice ale cheltuielilor publice, rezultate în urma aplicării 
măsurilor de austeritate, care conduc la reduceri severe ale locurilor de muncă din sectorul 
public și din servicii, fapt care forțează multe femei să treacă de la un loc de muncă plătit 
la unul neplătit, expunându-le astfel, unui risc ridicat de sărăcie;

5. atrage atenția statelor membre asupra necesități unor măsuri care să consolideze 
veniturile, inclusiv dezvoltarea unor scheme de creștere a venitului minim și a unor 
programe de asistență socială pentru persoanele care au dificultăți în satisfacerea nevoilor 
de bază, mai ales persoanele cu copii și, în special, părinții singuri.


