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SUGESTII

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

A. întrucât serviciile sociale de interes general (SSIG) joacă un rol esențial în combaterea 
excluziunii sociale și a discriminării, protejarea drepturilor omului și a demnității umane, 
precum și în promovarea dreptății și a protecției sociale, a egalității între femei și bărbați, 
a solidarității între generații, a protecției drepturilor copilului, a echilibrării vieții private 
cu cea profesională și a realizării coeziunii economice, sociale și regionale; 

B. întrucât segregarea de gen în serviciile sociale, atât sectorială, cât și ocupațională, are un 
impact negativ asupra condițiilor de muncă și a nivelului de salarizare, iar muncile casnice 
neplătite, îngrijirea copiilor și a bătrânilor sunt predominant efectuate de către femei;

C. întrucât serviciile sociale de interes general, și în special accesul la servicii de îngrijire a 
copiilor, a persoanelor în vârstă și a altor persoane aflate în întreținere sunt esențiale 
pentru participarea egală a femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă, precum și 
pentru accesul egal la educație și formare profesională;

D. întrucât extinderea serviciilor sociale de interes general este un factor care contribuie la 
atragerea mai multor femei pe piața forței de muncă,

1. îndeamnă statele membre să asigure în continuare disponibilitatea unor servicii sociale 
accesibile, abordabile și de înaltă calitate, precum cele asigurate în perioada creșterii 
economice rapide, și să garanteze un acces nediscriminatoriu la aceste servicii, indiferent 
de gen, venit, rasă sau origine etnică, credință religioasă, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau condiții de angajare în câmpul muncii; consideră că serviciile sociale sunt 
fundamentale în asigurarea egalității de gen întrucât, împreună cu serviciile medicale și 
cele de îngrijire a copiilor, acestea reprezintă unul dintre elementele esențiale ale 
eforturilor de a crește rata ocupării forței de muncă în rândul femeilor și a asigurării 
egalității în general;

2. insistă asupra necesității de a împiedica actuala criză financiară și economică, precum și 
evoluțiile economice viitoare, să pună în pericol dezvoltarea serviciilor sociale de interes 
general, deoarece acest lucru ar avea efecte negative pe termen lung asupra ocupării forței 
de muncă, creșterii economice, măririi contribuțiilor fiscale, creșterii ratei natalității și 
promovării egalității între femei și bărbați în UE;

3. subliniază că expansiunea serviciilor sociale de interes general a constituit un factor 
esențial pentru atragerea femeilor pe piața muncii: o anchetă din 2008 privind forța de 
muncă arăta că femeile ocupau 79% din locurile de muncă din cadrul serviciilor de 
sănătate, 81% din cele din cadrul serviciilor de îngrijire de tip rezidențial și 83% din 
locurile de muncă din cadrul serviciilor sociale de tip nerezidențial;

4. îndeamnă statele membre să elaboreze strategii moderne, proactive de promovare a 
bunăstării, care să asigure eficacitatea și eficiența cheltuielilor sociale, ținând totodată 
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seama de principiile egalității de gen; observă că aceste politici, inclusiv promovarea unor 
piețe incluzive ale forței de muncă, prevenirea și reabilitarea, pot necesita inițial mai multe 
fonduri, dar pe termen lung conduc la economii și la îmbunătățirea calității serviciilor;

5. recomandă ca, pentru a adapta cât mai mult serviciile la nevoile individuale ale 
beneficiarilor și a le îmbunătăți calitatea, să se acorde mai multă atenție necesităților în 
materie de formare și de cursuri de pregătire pentru persoanele care lucrează cu grupuri 
deosebit de vulnerabile, cum ar fi copiii, tinerii cu probleme și persoanele în vârstă;

6. subliniază că este esențial să se promoveze o axare mai puternică pe utilizator și pe 
autonomizarea acestuia, să se ia în considerare dimensiunea de gen, precum și să se 
consolideze accesul la drepturile sociale, mai ales pentru grupurile dezavantajate, inclusiv 
pentru mamele singure, femeile cu handicap, femeile care au fost victime ale violenței de 
gen, femeile imigrante, femeile aparținând minorităților, femeile slab calificate și femeile 
în vârstă, întrucât aceste grupuri sunt deosebit de vulnerabile în fața sărăciei și se supun 
unui risc al sărăciei sporit într-un context în care nevoia de servicii devine din ce în ce mai 
sofisticată și mai complexă; solicită Comisiei să asigure și să garanteze accesul universal 
la îngrijiri medicale și la serviciile sociale și să propună strategii eficiente de combatere a 
discriminării multiple;

7. recomandă statelor membre ca, în definiția serviciilor sociale de interes general, să țină 
seama de serviciile specifice legate de gen, în special de consultanța și serviciile sociale 
destinate femeilor, precum și de serviciile esențiale care contribuie la calitatea vieții 
femeilor și la egalitate, cum ar fi serviciile de sănătate, în special cele de sănătate sexuală 
și a reproducerii, educația și serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă;

8. solicită Comisiei să utilizeze promovarea egalității de șanse ca un indicator în evaluarea 
performanței serviciilor sociale de interes general;

9. subliniază faptul că criza economică și financiară, precum și politicile de austeritate 
impuse de statele membre nu trebuie să încurajeze scăderea investițiilor în SSIG, ci 
dimpotrivă, dată fiind importanța lor, astfel de servicii trebuie să fie consolidate în 
continuare pentru a răspunde nevoilor femeilor;

10. solicită Comisiei și statelor membre să efectueze o evaluare a impactului de gen al 
diferitelor servicii sociale de interes general și să se asigure că evaluarea din perspectiva 
egalității de gen a activităților UE devine un proces regulat și transparent, cu rezultate 
concrete, iar integrarea perspectivei de gen în buget se va face la nivelul tuturor 
programelor și politicilor Uniunii și naționale; solicită, de asemenea, Comisiei, să includă
în rapoartele sale de monitorizare aspectele legate de egalitatea de gen;

11. invită statele membre să asigure, în cadrul unor politici pentru concilierea vieții 
profesionale cu viața personală, forme diversificate, accesibile, la prețuri rezonabile și de
o bună calitate de îngrijire a copiilor, astfel cum sunt descrise în obiectivele de la 
Barcelona, și să îmbunătățească serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă și a celor 
dependente, toate aceste măsuri constituind un pas esențial către egalitatea între femei și 
bărbați, deoarece serviciile de îngrijire a copiilor nu numai că facilitează participarea 
femeilor pe piața muncii, ci și oferă posibilități de angajare; solicită Comisiei și statelor 
membre să ia măsuri pentru recunoașterea muncilor casnice neplătite și a îngrijirii copiilor 
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și bătrânilor, efectuate în special de femei, care au un rol major pentru sustenabilitatea 
sistemelor sociale;

12. constată că, datorită schimbărilor demografice, serviciile de îngrijire, de sănătate și 
serviciile sociale în general reprezintă un sector în creștere care are potențialul de a crea 
locuri de muncă atât pentru femei, cât și pentru bărbați; invită statele membre să 
exploateze acest potențial prin consolidarea acestor sectoare prost plătite și subevaluate, în 
care femeile sunt supra-reprezentate, prin îmbunătățirea salariilor, a infrastructurilor și a 
formării profesionale;

13. invită statele membre să promoveze acorduri între partenerii sociali cu privire la politicile 
de conciliere a vieții profesionale cu viața privată și inițiative privind bunăstarea în 
întreprinderi sau la nivel local, acordând atenția cuvenită măsurilor pozitive luate pe bază 
contractuală în ultimii ani și experimentelor finanțate prin Fondul social european;

14. atrage atenția asupra faptului că este important ca autoritățile naționale, regionale și locale 
să faciliteze accesul la locuințe sociale pentru femeile în situație precară sau expuse 
riscului de excluziune, precum și pentru femeile care au fost victime ale violenței de gen, 
și, în ambele cazuri, mai ales atunci când au în îngrijire copii;

15. invită Comisia să participe activ la realizarea obiectivului de elaborare și adoptare a unui 
set de norme convenite cu partenerii sociali la nivelul UE pentru respectarea drepturilor 
fundamentale în ceea ce privește egalitatea de șanse și pentru extinderea garanțiilor 
juridice legate de gen la remunerare și la condițiile de muncă, la măsuri de echilibrare a 
vieții profesionale cu cea personală, la formare, la evoluția profesională și la siguranță;

16. subliniază că este esențial să se garanteze accesul grupurilor celor mai vulnerabile de 
femei la servicii de formare profesională și de găsire a unui loc de muncă, pentru a le 
asigura independența financiară și integrarea deplină în societate;

17. remarcă faptul că, pentru a evita pe viitor dificultățile legate de atragerea angajaților 
calificați, de lipsa personalului și de declinul calității serviciilor sociale de interes general, 
statele membre ar trebui să acorde mai multă atenție problemei salarizării decente a 
personalului din cadrul serviciilor de sănătate și al celor sociale; subliniază că anume în 
aceste sectoare s-au creat cele mai multe locuri de muncă în ultima vreme, în special 
pentru femei;

18. subliniază necesitatea unei mai bune recunoașteri a activității desfășurate de persoanele 
angajate în sectorul serviciilor sociale, dintre care majoritatea sunt femei, pentru că munca 
lor este dificilă, necesitând multă atenție și un angajament personal important, fără a se 
bucura însă de un prestigiu social;

19. invită statele membre să încurajeze, inclusiv prin intermediul unor stimulente fiscale și 
ajutoare financiare specifice, asistența la domiciliu și asistența pentru persoanele în vârstă 
și vulnerabile - în pentru special femei - și să reducă impactul negativ al folosirii rudelor, 
în special femei, pentru îngrijirea membrilor dependenți ai familiei.
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