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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

– având în vedere Rezoluţia sa din 3 februarie 20091 privind nediscriminarea pe criterii de 
sex şi solidaritatea intergeneraţională;

A. întrucât trebuie avută în vedere dimensiunea specifică de gen ce caracterizează relaţiile 
dintre generaţii; 

B. întrucât, conform obiectivelor ambiţioase privind rata ocupării forţei de muncă incluse în 
Strategia UE 2020, rata de ocupare a femeilor şi bărbaţilor în vârstă de 20-64 de ani ar 
trebui să crească, până în 2020, la 75%, concomitent cu înfruntarea unei provocări 
demografice, 

C. întrucât, în perioadele de evoluţie demografică, rolul părinţilor este extrem de important, 
având în vedere că aceştia sunt solicitaţi atât ca angajaţi, cât şi ca (co-)mame şi taţi şi 
pericolul ca această povară dublă să cadă exclusiv asupra mamelor trebuie eliminat,

D. întrucât schimbările demografice au avut efecte profunde asupra vieţii personale şi 
profesionale, în special în cazul femeilor, în timp ce serviciile insuficiente, prestaţiile 
sociale necorespunzătoare, integrarea lentă şi dificilă pe piaţa muncii, perioadele 
îndelungate petrecute la locuri de muncă nesigure sau temporare şi lipsa sprijinului pentru 
cuplurile tinere se numără printre motivele pentru care tinerii amână întemeierea unei 
familii şi aducerea pe lume a unor copii,

E. întrucât femeile trăiesc mai mult şi reprezintă o proporţie în creştere a populaţiei vârstnice,

F. întrucât în statele membre şi în regiunile în care există un nivel ridicat de ocupare a 
femeilor, precum şi sisteme de asistenţă socială eficace, flexibile şi integrate, rata 
naşterilor este mai mare,

G. întrucât toate ţările europene suferă de o penurie de meseriaşi specializaţi făcând parte din 
generaţiile mai tinere, în timp ce experienţa şi abilităţile persoanelor mai vârstnice sunt 
subevaluate existând, din această cauză, pericolul ca meseriile să dispară, în special acelea 
practicate, în mod tradiţional, mai ales de femei, 

1. solicită acordarea unei atenţii speciale perspectivei de gen în analizarea provocării 
demografice şi solidarităţii, deoarece relaţiile dintre femei şi bărbaţi structurează întregul 
ciclu de viaţă, de la naştere până la bătrâneţe, influenţând accesul la resurse şi oportunităţi 
şi modelând strategii de viaţă în fiecare nouă etapă din viaţă;
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2. consideră că este esenţial ca solidaritatea intergeneraţională să fie încurajată, cu deosebire 
în contextul dimensiunii de gen, prin politici fiscale cu obiective precise, măsuri destinate 
să încurajeze îmbătrânirea activă, politici locative şi înfiinţarea unor reţele integrate de 
servicii destinate copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităţi şi celor dependente, în 
vederea ameliorării echilibrului muncă-viaţă;

3. subliniază necesitatea soluţionării diferenţelor de salarizare dintre femei şi bărbaţi – în 
prezent 17% în UE-27 – deoarece acestea conduc la diminuarea veniturilor începând cu 
naşterea primului copil şi, în cele din urmă, la pensii mai mici şi o la rată mai mare a 
sărăciei printre femeile mai în vârstă;

4. subliniază importanţa drepturilor în materie de asigurări sociale şi pensii stabilite pe bază 
individuală, cu recunoaşterea muncii de îngrijire neplătite;

5. subliniază faptul că viaţa de familie poate fi reconciliată cu viaţa profesională numai dacă 
sarcinile legate de îngrijire, a căror îndeplinire nu este plătită, sunt distribuite mai 
echilibrat între femei şi bărbaţi şi, în cazul în care sunt furnizate servicii de îngrijire 
destinate familiei, care să fie accesibile şi de bună calitate; solicită statelor membre să 
asigure servicii accesibile, abordabile ca preţ, flexibile şi de înaltă calitate, în special 
accesul la servicii de îngrijire a copiilor, cu obiectivul de a oferi condiţii pentru 50% din 
îngrijirea necesară copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani şi pentru 100% din îngrijirea 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, precum şi un acces mai bun la îngrijire pentru 
alte persoane dependente şi aranjamente adecvate în ceea ce priveşte concediile, atât 
pentru mame, cât şi pentru taţi;

6. recunoaşte necesitatea de acţiona în vederea îmbunătăţirii dispoziţiilor care reglementează
nu numai concediul de maternitate, ci şi concediul de paternitate şi concediul parental 
pentru taţii care lucrează;

7. recunoaşte că femeile mai în vârstă de pe piaţa muncii sunt adesea, direct sau indirect, 
victime ale discriminării, chiar ale discriminării multiple, situaţie care trebuie soluţionată 
în mod adecvat;

8. solicită măsuri de încurajare a muncii voluntare prestate de femeile pensionare şi femeile 
în vârstă care, în acest fel, fac uz de abilităţile lor profesionale;

9. recunoaşte rolul important în îngrijire al femeilor mai în vârstă, a căror capacitate este 
adesea subestimată şi care pot contribui la o mai bună conciliere a vieţii profesionale cu 
cea de familie;

10. invită la o implicare mai mare a femeilor din toate grupele de vârstă în programe de 
învăţare pe parcursul întregii vieţi;

11. solicită Institutului European pentru Egalitatea de Gen să monitorizeze şi să analizeze 
relaţiile dintre generaţii, bazându-se pe indicatori specifici în funcţie de gen şi grupă de 
vârstă;

12. solicită recunoaşterea iniţiativelor urmărind ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor care doresc 
să înfiinţeze împreună societăţi intergeneraţionale;
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13. solicită Comisiei şi statelor membre să reexamineze sistemele de asistenţă socială cu 
privire la aspectele încă care atrag după sine inegalităţi considerabile în ceea ce priveşte 
pensiile bărbaţilor şi femeilor şi să introducă indici de corecţie ţinând cont de 
discontinuităţile în materie de contribuţii rezultate din angajările pe durată determinată sau 
îndeplinirea responsabilităţilor materne;

14. consideră că serviciile la domiciliu destinate vârstnicilor ar putea fi promovate şi 
organizate prin încurajarea unor forme de activitate independentă sau cooperativă, pe baza 
unor acorduri cu autorităţile locale şi prin introducerea unor vouchere destinate familiilor;

15. consideră că un mijloc de soluţionare a decalajului digital, un fenomen care afectează în 
special femeile şi conduce la excludere profesională şi socială, ar fi acela ca şcolile să 
lanseze iniţiative experimentale de alfabetizare TI.
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