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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 UE se confruntă în prezent cu cea mai gravă criză economică și financiară de la 
Marea Depresiune din anii 1930;

B. întrucât efectele crizei economice resimțite de femei sunt deosebit de grave, ele fiind 
afectate atât în mod direct, cât și indirect, mai ales în ceea ce privește diferența dintre rata 
de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților și rata de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor;

C. întrucât insuficienta reprezentare a femeilor, care persistă la toate nivelurile procesului 
decizional și în structurile de dialog social, este strâns legată de faptul că femeile nu sunt 
suficient reprezentate în cadrul guvernelor, sindicatelor și al organizațiilor angajatorilor, 
probabilitatea ca femeile să fie reprezentate în cadrul acestora din urmă fiind în mod 
consecvent cea mai mică și întrucât această reprezentare insuficientă poate echivala cu 
lipsa unei politici clare și coerente în ceea ce privește problematica de gen,

1. subliniază faptul că dialogul social tripartit și negocierile colective au, fără îndoială, un 
mare potențial ca mijloace de promovare a egalității de gen; subliniază importanța 
negocierii colective cu partenerii sociali pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața 
profesională și cea de familie și pentru a aborda și combate disparitatea salarială de gen și 
problema plafonului de sticlă;

2. subliniază faptul că modelele de reprezentare la diferite niveluri (local, sectorial, 
interprofesional, transnațional și internațional) nu sunt bine documentate; subliniază că 
datele privind reprezentarea femeilor pe criterii de vârstă, sexualitate, capacitate, clasă, 
etnie, cetățenie și rasă sunt, practic, inexistente; subliniază importanța datelor dezagregate;

3. îndeamnă statele membre să garanteze că femeile își pot exercita drepturile în toate 
domeniile societății fără discriminare și atrage atenția asupra dreptului femeilor de a lua 
parte la viața politică și la elaborarea și implementarea politicilor principale, în special 
prin ocuparea de funcții publice și prin alegerea lor în organismele sindicale și de 
reprezentare a lucrătorilor;

4. regretă că nevoile specifice femeilor sunt neglijate în diferitele faze ale negocierilor 
colective, deși, în majoritatea familiilor monoparentale puternic afectate de criză, femeile 
sunt cele care asigură venitul; subliniază faptul că, fără o schimbare a practicilor de 
negociere (cine negociază și cum anume – elemente care reflectă stilul de conducere), se 
pot produce doar schimbări minore în procesul de negociere; subliniază faptul că trebuie 
creată o legătură între lupta pentru diversitate, egalitate, reprezentare favorabilă 
incluziunii și democratizarea conducerii în interiorul instituțiilor și negocierile colective și 
agenda dialogului social;

5. subliniază contribuția importantă a negocierilor colective, care vin în completarea 
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legislației și a proceselor decizionale, în sprijinul promovării egalității de gen și care 
constituie un mecanism esențial pentru integrarea dimensiunii de gen în domeniul ocupării 
forței de muncă;

6. subliniază necesitatea de a solicita punctele de vedere ale femeilor, care reflectă de cele 
mai multe ori și interesele copiilor și ale persoanelor vârstnice pe care aceste femei le 
îngrijesc, și de a se lua măsurile necesare pentru reprezentarea lor în cadrul echipelor de 
negociere și solicită, de asemenea, să se realizeze evaluări ale impactului de gen în 
acordurile colective;

7. subliniază faptul că este necesar ca femeile să fie reprezentate și să participe într-un număr 
mai mare la dialogul social și în cadrul structurilor de negocieri colective și ca 
dimensiunea de gen să fie integrată în forumurile relevante;

8. invită sindicatele să sprijine în mod explicit și să formeze femeile în vederea participării la 
echipele de negociere, inclusiv în cadrul comitetului european de întreprindere;

9. subliniază că sindicatele trebuie să depună eforturi pentru o mai bună popularizare a 
avantajelor sindicalizării și să desfășoare campanii speciale, dedicate încurajării 
participării femeilor;

10. invită sindicatele să se asigure că organizarea vieții sindicale (întâlniri, călătorii, activități) 
reflectă necesitățile impuse de echilibrul dintre viața profesională și viața personală, atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați;

11. invită sindicatele să promoveze și să consolideze sensibilitatea la dimensiunea de gen în 
rândul membrilor și ale angajatorilor;

12. invită statele membre să se asigure că femeile și bărbații sunt reprezentați în mod egal în 
cadrul instituțiilor de dialog social, acordându-se, în acest mod, o mai mare atenție 
aspectelor legate de gen;

13. invită UE și statele membre să promoveze sensibilizarea cu privire la dimensiunea de gen 
la nivelul partenerilor sociali;

14. subliniază importanța elaborării agendei negocierilor privind egalitatea de gen, precum și 
a unei strategii clare referitoare la aspectele legate de gen;

15. subliniază că aspectele legate de egalitatea de gen, precum disparitatea salarială de gen, 
segregarea în funcție de gen de pe piața muncii, reconcilierea responsabilităților 
profesionale cu cele familiale, promovarea dezvoltării profesionale și combaterea 
violenței și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, trebuie înscrise în agenda dialogului 
social, astfel încât să se țină seama atât de interesele femeilor, cât și de cele ale bărbaților;

16. invită sindicatele să înscrie perspectiva de gen în agenda negocierilor colective;

17. îndeamnă statele membre să pună în aplicare Cadrul de acțiuni privind egalitatea între 
sexe (2005);

18. invită statele membre să se concentreze în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii, 
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care, invariabil, se confruntă cu dificultăți mai mari în promovarea egalității de șanse și în 
absorbția costurilor absențelor datorate concediului de maternitate sau pentru creșterea 
copilului;

19. îndeamnă statele membre să garanteze dreptul la șanse egale de ocupare a forței de muncă 
în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, învățământul profesional și promovarea 
profesională, precum și în ceea ce privește principiul „plată egală pentru muncă egală”;

20. invită statele membre să ofere un premiu anual pentru egalitate de gen întreprinderilor 
care promovează egalitatea de gen la locul de muncă prin metode de organizare a 
personalului și de administrare;

21. îndeamnă statele membre să recunoască efectiv maternitatea și paternitatea ca funcții 
sociale majore, garantând drepturile la concediu prevăzute în legislație;

22. invită Comisia să asigure integrarea dimensiunii de gen în măsurile legislative de 
promovare a dialogului social și a negocierilor colective.
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