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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 șomajul în rândul tinerilor și al femeilor (cu vârsta sub 25 de ani) continuă să 
crească (de la 18,8 % în 2009 la 22,1 % în 2012) și întrucât, potrivit celor mai recente date 
disponibile, în prezent, rata șomajului este de 22,9 %; întrucât probleme precum 
descurajarea, autoexcluderea și nemulțumirea în ceea ce privește locul de muncă devin din 
ce în ce mai răspândite; întrucât femeile tinere încă se confruntă cu condiții mai rele pe 
piața muncii decât bărbații de aceeași vârstă, ceea ce conduce la o atenuare semnificativă a 
potențialului de creștere economică pentru Europa din cauza subutilizării competențelor 
deținute de femeile cu înaltă calificare;

B. întrucât în UE există peste 2 milioane de locuri de muncă care nu se ocupă; întrucât criza a 
condus, de asemenea, la retragerea unui număr mare de femei de pe piața muncii, ceea ce 
constituie o sub-utilizare a capitalului uman și a competențelor; întrucât creșterea 
participării femeilor este un obiectiv politic stringent;

C. întrucât costurile frecvent ridicate ale serviciilor de îngrijire a copilului, pe lângă 
disponibilitatea lor limitată, au un impact negativ asupra capacității de inserție 
profesională a tinerelor mame;

D. întrucât tinerii reprezintă una dintre categoriile sociale cele mai afectate de actuala 
înrăutățire a situației de pe piața muncii, fiind mai expuși șomajului, nesiguranței locului 
de muncă și salariilor mici, în ciuda nivelului lor de educație superior generațiilor 
precedente;

E. întrucât numărul absolvenților de studii universitare care sunt supracalificați pentru 
locurile de muncă vacante pe piața muncii sau cărora le lipsește experiența profesională 
relevantă este în creștere;

F. întrucât 60 % dintre absolvenți sunt femei, care sunt încadrate adesea în posturi 
subcalificate sau insuficient remunerate; întrucât femeile tinere sunt afectate și de 
diferențele de gen în privința șomajului și a condițiilor de angajare, ceea ce determină o 
discrepanță în remunerare (în prezent de 16,2%) și în pensii;

G. întrucât flexibilitatea și nesiguranța locului de muncă au un impact mai mare asupra 
încadrării în muncă a femeilor în comparație cu bărbații: în al treilea trimestru al 
anului 2012, aproximativ 60 % din numărul total al lucrătorilor cu fracțiune de normă cu 
vârste cuprinse între 15 și 24 de ani erau femei; întrucât, în cadrul aceleiași grupe de 
vârstă, 64 % din numărul total al lucrătorilor temporari cu un nivel de educație 
universitară și postuniversitară erau femei;

H. întrucât, potrivit sondajului Eurobarometru privind femeile și disparitățile de gen în 
contextul crizei, care a fost publicat la 26 februarie 2013, angajatorii utilizează criterii de 
gen în selecția personalului, în detrimentul profesionalismului și al competențelor 
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femeilor: în întrebările adresate în cadrul interviurilor pentru ocuparea unui loc de muncă 
principala preocupare a angajatorilor o constituie maternitatea (49 %), urmată de 
flexibilitatea programului de lucru (35 %) și aspectul fizic (33 %), în timp ce în cazul 
bărbaților, experiența (40 %) și calificările profesionale (38 %) sunt considerate a fi mai 
importante; 

I. întrucât proporția tinerilor NEET (care nu lucrează, nu studiază și nu urmează cursuri de 
formare) a atins 7,5 milioane, adică 12,9 % dintre tinerii europeni cu vârste cuprinse 
între 15 și 24 de ani, întrucât costurile generate de această situație se ridică la 1,2 % din 
PIB-ul UE și întrucât peste 30 % dintre șomerii din UE cu vârsta sub 25 de ani nu au un 
loc de muncă de peste 12 luni; întrucât proporția femeilor NEET cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 24 de ani a crescut de la 12,9 % în 2009 la 13,4 % în 2011 (în cazul bărbaților 
cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, proporția a crescut de la 12,4 % la 12,9 %);

J. întrucât există un pericol din ce în ce mai mare ca în viitor să apară o „generație pierdută” 
de tineri și întrucât femeile sunt supuse riscului de șomaj;

K. întrucât femeile sunt mai dependente de prestațiile sociale care sunt reduse din cauza 
crizei economice, generând așa-numita nouă discriminare; întrucât 31,4 % dintre femeile 
cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani sunt expuse riscului sărăciei și al excluziunii 
sociale (în cazul bărbaților din aceeași grupă de vârstă proporția este de 28,3 %);

L. întrucât tinerii intră mai târziu pe piața muncii din cauza crizei; întrucât, în pofida 
prevederilor articolului 19 din TFUE, Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 și 
Directivei 2006/54/CE din 5 iulie 2006, femeile tinere suferă încă discriminări pe criterii 
de vârstă și de gen atunci când intră pe piața muncii; întrucât femeile din grupurile 
vulnerabile, inclusiv din minoritățile etnice, întâmpină dificultăți mai mari în ceea ce 
privește accesul la piața oficială a muncii;

M. întrucât obiectivele Strategiei Europa 2020 prevăd o rată de ocupare a forței de muncă de 
75 % în cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, o rată de părăsire 
timpurie a școlii mai mică de 10 % și eliminarea riscului de sărăcie pentru cel puțin 20 de 
milioane de oameni;

N. întrucât maternitatea împiedică adesea accesul tinerelor mame la piața muncii și 
contribuie, prin urmare, la amplificarea diferențelor între femei și bărbați în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă;

1. salută adoptarea de către Consiliu a Recomandării privind înființarea unei garanții pentru 
tineret;

2. solicită statelor membre, în special celor cu rata cea mai ridicată a șomajului în rândul 
tinerilor, să aplice urgent măsurile prevăzute în Sistemul de garanție pentru tineri, pentru 
toți tinerii cu parcursuri educaționale și din medii sociale diferite până la vârsta de 30 de 
ani și ținând seama de perspectiva de gen în toate etapele pregătirii, programării și punerii 
în aplicare a acestor măsuri; invită statele membre să înființeze agenții de ocupare a forței 
de muncă care să dispună de personal cu formare adecvată și care să fie în măsură să pună 
în aplicare politici eficiente de sensibilizare și să prevadă măsuri specifice pentru femei, 
pentru a evita și șomajul pe termen lung și riscul de excluziune socială;
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3. subliniază faptul că, pentru ca garanția pentru tineret să devină realitate, sunt necesare 
investiții publice care să promoveze crearea unor locuri de muncă efective, care să creeze 
locuri de muncă permanente pentru care să se încheie contracte de muncă adecvate și care 
să respecte principiul negocierii colective a salariilor și principiul remunerației egale 
pentru aceeași muncă sau pentru prestarea unei munci echivalente;

4. solicită statelor membre să implementeze măsuri care să remedieze inegalitățile de gen, 
ținând seama de grupurile sociale vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități, migranții 
și mame singure;

5. invită Comisia și statele membre să ia aceste măsuri, întrucât sunt necesare pentru a 
încuraja, promova și sprijini antreprenoriatul de mici dimensiuni și munca independentă în 
rândul femeilor tinere, oferindu-le formare, consiliere și un acces mai ușor la credite și 
microcredite care să ofere condiții avantajoase și facilități fiscale, în special pentru IMM-
uri;

6. invită statele membre să aplice politici de încurajare a prezenței femeilor în sectoarele și 
carierele în care sunt subreprezentate, cum ar fi în domeniul științei și tehnologiei (în 
2009, doar 33% dintre cercetătorii din UE erau femei) sau în sectorul economic și 
financiar, întrucât alegerea acestor parcursuri ar face femeile mai competitive pe piața 
muncii;

7. invită statele membre să sprijine programele de învățare pe tot parcursul vieții și 
oportunitățile de recalificare profesională care ar facilita tranziția de la un loc de muncă la 
altul pentru studente și pentru femeile care sunt deja active pe piața muncii;

8. reamintește Comisiei și statelor membre angajamentul asumat în ceea ce privește 
obiectivele Strategiei Europa 2020 de ocupare a forței de muncă atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați în proporție de 75 % și avertizează că nivelul actual al șomajului în rândul 
tinerilor poate exclude de pe piața muncii o generație de femei, sporindu-le lipsa de 
vizibilitate și vulnerabilitatea;

9. invită Comisia și statele membre să combată segregarea de gen, atât în educație și pe piața 
muncii, prin crearea unor cursuri de educație și formare specifice, precum și a unui 
parcurs educativ bazat pe o monitorizare continuă, respectând concluziile prevăzute în 
Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 intitulată „Regândirea educației” (COM 
(2012)0669), combinând politicile de educație și formare cu politici de ocupare a forței de 
muncă destinate special tinerelor femei și promovând și acordând stimulente pentru 
angajarea femeilor în sectoare strategice de dezvoltare; subliniază că scopul acestor 
activități este prevenirea abandonului școlar timpuriu și asigurarea unor competențe 
suficiente pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii;

10. invită Comisia și statele membre să analizeze motivul pentru care instrumente naționale 
de combatere a șomajului în rândul tinerilor, în special în rândul femeilor tinere, nu sunt 
eficiente, și să promoveze schimburile de bune practici și modele care au avut rezultate 
pozitive la nivel european, cum ar fi reducerea ratei abandonului prematur, reintegrarea în 
sistemul școlar, tranziția eficientă din mediul educației în cel al muncii, reducerea ratei 
șomajului în rândul tinerilor, precum și accesul la locuri de muncă pentru grupurile 
defavorizate;
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11. subliniază că crearea de noi locuri de muncă trebuie să fie însoțită de măsuri concrete de 
reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie, de încurajare a bărbaților și femeilor să 
împartă responsabilitățile casnice și de asistare a tinerelor mame pentru a se întoarce pe 
piața muncii, oferind servicii de îngrijire a copiilor suficiente, accesibile, la prețuri 
abordabile și de bună calitate (cum ar fi creșele de zi, creșele și activitățile publice 
recreative pentru copii), precum și servicii pentru adulții dependenți din sectorul public și 
privat; subliniază faptul că astfel de măsuri ar elimina riscul ca mamele să trebuiască să 
renunțe sau să-și întrerupă cariera ori să refuze sau să întârzie întemeierea unei familii, 
evitând astfel excluderea lor profesională și socială și reducând riscul ca copiii lor să se 
confrunte cu sărăcia și excluziunea socială; invită, în acest context, Consiliul să 
stabilească împreună cu Parlamentul o poziție comună cu privire la Directiva privind 
concediul de maternitate;

12. invită statele membre să promoveze accesul tinerelor femei la piața muncii, oferindu-le 
posibilitatea de a-și menține prezența pe această piață, acordând în același timp atenție 
calității locurilor de muncă și dezvoltării profesionale, în scopul de a elimina diferențele 
care au existat întotdeauna între femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea unui loc de 
muncă, cariera și remunerația;

13. solicită adoptarea unor măsuri care să vizeze în special grupurile de femei tinere cu nevoi 
speciale, și anume femeile cu handicap, femeile imigrante, femeile care aparțin 
minorităților, femeile necalificate sau slab calificate, femeile care au fost victime ale 
violenței bazate pe gen, femei care au renunțat la practicarea prostituției sau care au fost 
eliberate din închisoare și pentru care găsirea unui loc de muncă decent este mult mai 
dificilă;

14. invită Comisia și statele membre să organizeze campanii și să furnizeze informații 
suficiente cu privire la programe pentru a oferi posibilități de recrutare și pentru a asigura 
accesul la centrele sociale și de îngrijire a copilului;

15. invită Comisia și statele membre să încurajeze utilizarea muncii la distanță atât în sectorul 
corporativ, cât și în cadrul administrației publice, în scopul de a oferi tinerilor opțiunea de 
a începe o carieră caracterizată prin mobilitate și dinamism;

16. consideră că, pentru a sprijini reintegrarea femeilor pe piața muncii, sunt necesare soluții 
politice multidimensionale care să cuprindă învățarea pe tot parcursul vieții și măsuri de 
combatere a muncii precare și de promovare a drepturilor în materie de muncă, precum și 
a unor practici diferite de organizare a muncii, la cererea femeilor, astfel încât acestea să 
nu fie constrânse să renunțe la carieră sau să își întrerupă activitatea profesională;

17. invită statele membre să dezvolte politici adecvate, în deplină conformitate cu legislația 
europeană și națională, și să ia măsuri specifice, incluzând programe de formare și 
profesionale axate pe găsirea unui loc de muncă, pentru a asigura șanse egale pentru 
bărbații și femeile tinere de a acumula o experiență profesională efectiv

18. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze și să implementeze politici de integrare a 
problematicii de gen și de monitorizare, care să sprijine accesul cetățenilor șomeri la 
serviciile de recrutare și la ajutorul social;



AD\937196RO.doc 7/9 PE508.138v02-00

RO

19. invită statele membre să sprijine și să recunoască educația non-formală și informală, 
precum și activitățile desfășurate în cadrul organizațiilor de tineret drept instrumente care 
le dau studenților posibilitatea de a crea primele lor legături cu piața muncii;

20. invită Comisia și statele membre să monitorizeze și să facă publice toate datele referitoare 
la politicile de combatere a șomajului în rândul tinerilor (inclusiv punerea în aplicare a 
garanției pentru tineri), efectuând statistici regionale pentru diferitele state membre și 
acordând o atenție deosebită dimensiunii de gen; solicită, de asemenea, ca implementarea 
și monitorizarea acestor politici să fie incluse în Semestrul european și în cadrul 
recomandărilor specifice fiecărei țări;

21. solicită Comisiei și statelor membre să stabilească, în cadrul procesului decizional privind 
perioada de programare 2014-2020, criterii mai stricte și cuantificabile privind realizarea, 
monitorizarea și evaluarea obiectivelor fondurilor structurale, alături de obiective 
specifice în privința combaterii șomajului în rândul tinerilor, obiective care ar trebui să fie, 
de asemenea, măsurabile din perspectiva dimensiunii de gen (în perioada 2007-2011, 
52 % dintre beneficiarii Fondului structural european au fost femei);

22. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsurile necesare pentru a contracara stereotipul 
că antreprenoriatul este o ocupație riscantă și preponderent masculină; subliniază faptul 
că, pentru a consolida poziția generală a femeilor pe piața muncii și pentru a promova într-
un mod mai eficient antreprenoriatul, ar trebui luate măsuri pentru a susține cooperarea 
regională și internațională între femeile-antreprenor și ar trebui să se încurajeze crearea 
unor rețele de platforme pentru schimbul de experiență și de cele mai bune practici;

23. invită Comisia să examineze posibilitatea unei adaptări suplimentare a FSE pentru a oferi
un sprijin adițional tinerelor femei în domeniile formării, accesului la un loc de muncă și 
serviciilor de îngrijire a copiilor;

24. salută anunțul Comisiei Europene că va aloca 6 miliarde EUR inițiativei de promovare a 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în CFM 2014-2020; amintește de asemenea că, 
dintre cele 82 de miliarde EUR din fondurile europene nealocate ce urmează a fi 
reprogramate pentru inițiativele de combatere a șomajului în rândul tinerilor, anunțate în 
ianuarie 2012, au fost utilizate doar 16 miliarde EUR (martie 2013); solicită ca toate 
fondurile să fie combinate cu o programare mai bună și mai rapidă și solicită Comisiei să 
încurajeze schimburile de bune practici între statele membre în această privință; îndeamnă 
statele membre să își asume un angajament financiar maxim, inclusiv prin utilizarea 
fondurilor din bugetele naționale, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, ținând 
totodată seama de aspectul legat de egalitatea de gen; 

25. invită statele membre, în acord cu Comisia, să stabilească un sistem de stimulente fiscale 
pentru a promova ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și pentru a sprijini 
întreprinderile înființate de tineri cu vârsta sub 35 de ani, în special IMM-uri, prin 
acordarea de stimulente pentru încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a tinerilor; 
propune, în acest scop, după cum a sugerat și Comisia în pachetul privind ocuparea forței 
de muncă, ca statele membre să aibă posibilitatea de a utiliza subvențiile pentru angajare 
și reducerea sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă în special pentru a acoperi 
costurile contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale și de sănătate suportate de 
angajatori;
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26. invită statele membre, în acord cu Comisia, să stabilească măsuri și facilități pentru
contractele de ucenicie și să acorde stimulente pentru întreprinderile nou-înființate de 
tineri cu vârsta sub 35 de ani; în special, consideră că statele membre ar trebui să furnizeze 
întreprinderilor nou-înființate servicii de sprijin mai bune și mai numeroase, să organizeze 
campanii de sensibilizare privind oportunitățile și perspectivele generate de activitățile 
independente, să creeze o cooperare mai strânsă între serviciile de ocupare a forței muncă 
și să ofere sprijin întreprinderilor, inclusiv prin (micro)finanțare;

27. invită Comisia și statele membre să implice și să consulte obligatoriu organizațiile de 
tineret și partenerii sociali în deciziile, politicile și programele legate de combaterea 
șomajului în rândul tinerilor, precum și în implementarea, monitorizarea și dezvoltarea în 
continuare a garanției pentru tineret, în inițiativa de favorizare a ocupării forței de muncă 
în rândul tinerilor și în Alianța europeană pentru ucenicie. solicită ca tinerele fete să fie 
implicate într-o mai mare măsură în activitățile organizațiilor studențești și de tineret, 
precum și în cele ale ONG-urilor, pentru a-și consolida poziția și a-și spori influența; 

28. invită statele membre să promoveze diversitatea de gen în echipele de lucru și la locul de 
muncă pentru a obține rezultate mai bune la locul de muncă;

29. invită statele membre să introducă politici în favoarea stimulării persoanelor, în special a 
tinerelor femei, să rămână active din punct de vedere profesional;
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