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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 criza economică actuală a avut efecte negative asupra mobilității și a afectat cel 
mai mult lucrătorii temporari și cei cu fracțiune de normă, femeile reprezentând una dintre 
categoriile cel mai puternic afectate;

B. întrucât diferențele de salarizare dintre femei și bărbați (în UE, femeile câștigă în medie cu 
17,5 % mai puțin decât bărbații pentru o muncă identică1), precum și piața forței de muncă 
segregată pe genuri, lipsa unor condiții de muncă adecvate, stereotipurile persistente și 
riscul de discriminare de gen reprezintă obstacole majore în calea mobilității femeilor; 
întrucât factorii legați de familie și de relațiile sociale, de serviciile de îngrijire a copiilor, 
de condițiile de cazare și de cele legate de mediul local reprezintă de asemenea bariere în 
calea exercitării de către femei a dreptului la liberă circulație;

C. întrucât se pot observa diferențe pronunțate de gen în ceea ce privește mobilitatea 
lucrătorilor în cadrul UE (bărbații își schimbă locul de trai din cauza unui nou loc de 
muncă sau a unui transfer profesional mult mai des decât femeile, potrivit declarațiilor 
acestora, în proporție de 44% și, respectiv, 27%1); întrucât este necesar să se monitorizeze 
mai bine fenomenul mobilității, pe baza unor date defalcate pe genuri; 

1. solicită Comisiei să revizuiască directiva  privind salarizarea egală între bărbați și femei în 
Europa2; solicită insistent Comisiei și statelor membre să elaboreze politici la nivel 
național (cu participarea femeilor la conceperea acestora) care să elimine diferențele de 
salarizare dintre bărbați și femei și care să se axeze pe integrarea femeilor pe piața muncii 
și să promoveze egalitatea de șanse ca factori care contribuie la sporirea mobilității 
lucrătorilor în UE;

2. îndeamnă statele membre să publice datele privind salarizarea din sectorul public și să 
sporească transparența în ceea ce privește tendințele de remunerare, astfel încât să se 
prevină continuarea sau creșterea diferențelor de salarizare; 

3. își exprimă îngrijorarea față de nivelul ridicat de „irosire a inteligenței” în rândul femeilor, 
și anume față de utilizarea insuficientă a calificărilor deținute de lucrătorii mobili, în 
special în sectoarele cu foarte mult personal feminin, precum cel de asistență medicală și 
de activități casnice; îndeamnă, în acest context, statele membre să pună în aplicare în 
mod corespunzător reglementările UE privind recunoașterea calificărilor;

4. subliniază faptul că femeile care se deplasează în străinătate pentru locuri de muncă care 
implică îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă, precum baby-sitteri, „au pair”, bone 

                                               
1 Studiul realizat de Eurfound, „Mobility in Europe - the way forward” (Mobilitatea în Europa - calea de urmat).
2 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă 
și de muncă (reformă) (JO L 204, 26.07.2006 p. 23).
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sau asistente medicale, sunt adesea angajate de către entități private, precum familii sau 
membri ai familiei și sfârșesc astfel prin a lucra fără un contract de muncă sau ilegal și, 
prin urmare, nu se bucură de drepturile și avantajele care există în ceea ce privește 
securitatea socială, asistența medicală etc.;

5. invită Comisia să se asigure că statele membre pun în aplicare Directiva 2004/38/CE fără 
nicio discriminare, excluzând și motivele legate de orientarea sexuală; reamintește 
Comisiei de apelurile anterioare privind asigurarea liberei circulații pentru toți cetățenii 
UE și pentru familiile acestora, inclusiv parteneriatele înregistrate și căsătoriile, indiferent 
de orientarea sexuală a acestora;

6. invită statele membre să monitorizeze situația lucrătorilor din sectorul îngrijirii copiilor 
sau a persoanelor în vârstă și să furnizeze informații pentru femeile care pleacă în 
străinătate pentru astfel de locuri de muncă, inclusiv informații privind accesul la locuri de 
muncă legale și la formare în acest domeniu, drepturile sociale, asistență medicală etc., 
asigurând, de asemenea, consiliere în ceea ce privește ocuparea legală a forței de muncă și 
avertizând cu privire la posibilele pericole prezentate de piața neagră a muncii;

7. invită Comisia și statele membre să monitorizeze situația agențiilor și a organizațiilor care 
oferă locuri de muncă pentru lucrătorii din alte state membre și să detecteze posibilele 
locuri de muncă ilegale sau de la negru ori agențiile/organizațiile care oferă locuri de 
muncă fictive;]

8. îndeamnă statele membre să ofere lucrătorilor care își schimbă locul de trai împreună cu 
soțul/soția sau partenerul și cu copiii, servicii adecvate și în mai multe limbi, pentru 
unitatea familială, de exemplu servicii de îngrijire a copiilor, instituții preșcolare, școli și 
servicii medicale, precum și acces liber la serviciile publice de ocupare a forței de muncă 
pentru a ajuta soții sau partenerii care se mută într-un alt stat membru să își găsească un 
loc de muncă;

9. informează Comisia cu privire la diferențele existente între statele membre cu privire la 
alocațiile familiale, în special pentru familiile numeroase, fapt care provoacă efecte 
discriminatorii în punerea în aplicare a principiului liberei circulații a lucrătorilor;

10. subliniază faptul că statele membre ar trebui să îmbunătățească situația copiilor lăsați 
acasă de părinți și să îi ajute să se dezvolte normal, să beneficieze de educație și de o viață 
socială corespunzătoare;

11. subliniază faptul că extinderea perioadei pentru eliminarea barierelor tranzitorii privind 
libera circulație a lucrătorilor în cazul statelor membre care au aderat în anul 2007 va avea 
consecințe negative în special asupra femeilor care sunt afectate de creșterea nivelului 
șomajului în urma crizei economice, din cauza lipsei unei flexibilități de opțiuni egale cu 
cea a bărbaților; subliniază că, în cazul în care se continuă restrângerea drepturilor 
acestora la libera circulație, femeile vor fi și mai mult expuse sărăciei, marginalizării și 
excluziunii sociale;

12. invită Comisia să prezinte propuneri pentru a crea condițiile necesare pentru ca familiile 
cu copii să facă uz de dreptul acestora la mobilitate prin stabilirea de obiective minime 
obligatorii privind disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor și concediile pentru 
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îngrijirea acestora, cum ar fi concediul de paternitate; invită statele membre să integreze 
copiii în sistemul lor de educație folosind dreptul la mobilitate în cadrul sistemului lor 
educațional;

13. îndeamnă statele membre să depună toate eforturile pentru a asigura recunoașterea 
reciprocă a diplomelor și a calificărilor profesionale și pentru a permite înregistrarea în 
comun a evidențelor contribuției la asigurările sociale în scopul stabilirii dreptului la 
asigurare socială și beneficii sociale; 

14. invită statele membre să creeze mecanisme de cooperare care să prevină astfel de efecte 
devastatoare asupra familiilor, în special asupra copiilor, cauzate de separarea de părinții 
lor și de distanța la care se află aceștia;

15. îndeamnă statele membre să pună la dispoziție informații cuprinzătoare și să ofere 
posibilități de participare la rețele sociale lucrătorilor și familiilor lor, astfel încât aceștia 
să poată fi informați, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la drepturile lor și la 
posibilele beneficii ce li s-ar cuveni în statul membru gazdă, cum ar fi accesul la serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă, în special cu privire la drepturile și beneficiile 
legate de asigurarea socială, îngrijirea copiilor, îngrijirea pentru persoanele care nu sunt 
capabile să trăiască independent, servicii de sănătate, posibilități de formare, cum ar fi 
cursurile de limbă, și activități la nivelul colectivității locale; consideră că, în vederea 
asigurării exhaustivității, ar trebui creat un mediu comun de informare online în statele 
membre;

16. invită statele membre să elimine obstacolele din calea mobilității lucrătorilor oferindu-le 
femeilor care își însoțesc soții sau partenerii într-un alt stat membru servicii adecvate, cum 
ar fi cursurile, pentru a facilita integrarea acestora în noul mediu social și cultural, de 
exemplu, cursuri de limbi străine și cursuri de formare profesională.

17. salută inițiativele întreprinse de către Comisie, precum „Mecanismul de consolidare a 
mobilității femeilor” și invită Comisia să extindă și să îmbunătățească domeniul de 
aplicare al proiectelor care vizează creșterea mobilității forței de muncă a femeilor;

18. invită statele membre să înființeze puncte de contact pentru lucrătorii mobili din sectorul 
casnic și de îngrijire, care au o relație individuală cu angajatorul acestora, astfel încât să li 
se ofere mijloacele pentru a stabili o rețea care să le permită să fie informați cu privire la 
drepturile lor.
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