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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:

A. întrucât tranziţia la o nouă economie nu ar trebui să fie utilizată ca pretext pentru a 
restrânge diversele măsuri privind egalitatea, ci ar trebui considerată ca o ocazie unică 
pentru a creşte participarea femeilor pe piaţa muncii din UE, deoarece aceasta este o 
condiţie prealabilă pentru asigurarea unei creşteri sustenabile, utilizarea la maxim a 
potenţialului de creare de locuri de muncă şi întărirea competitivităţii,

1. subliniază că accentul asupra egalităţii de gen în tranziţia către o nouă economie este 
important, deoarece este mai probabil ca femeile să se regăsească într-o poziţie 
nesigură pe piaţa muncii din cauza condiţiilor precare de încadrare în muncă şi a unei 
diferenţe salariale constante bazată pe criterii de gen; solicită dezvoltarea unor politici 
pentru piaţa muncii care să abordeze dimensiunea de gen, însoţite de programe cu 
rolul de a recruta femei în profesii netradiţionale;

2. subliniază că, având în vedere faptul că doar 30% din toţi întreprinzătorii sunt femei şi 
că puţine femei sunt lucrătoare independente, ar trebui eliminate obstacolele care le 
împiedică în prezent să devină întreprinzători, deoarece aceştia joacă un rol esenţial 
pentru productivitate şi creştere în cadrul unei economii sustenabile; 

3. subliniază că este esenţial să se depună eforturi bine orientate pentru a asigura accesul 
femeilor la educaţie la toate nivelurile şi pentru a le oferi formare profesională 
continuă de-a lungul vieţii, în vederea eliminării segregării de gen de pe piaţa muncii; 
solicită asigurarea unei instruiri adecvate pentru a preveni gradul redus de reprezentare 
a lucrătoarelor în sectoarele economice cu emisii reduse de carbon; 

4. subliniază că, în contextul instruirii tehnice şi a uceniciilor, ar trebui să se ţină seama 
mai mult de necesităţile femeilor, inclusiv prin asigurarea unor programe şi 
amplasamente potrivite pentru rolul acestora în familie şi a unei formări 
corespunzătoare nivelului lor de calificare; invită UE şi statele membre să asigure 
opţiuni flexibile, de înaltă calitate, pentru îngrijirea copiilor;

5. invită UE şi statele membre să acorde mai multă prioritate locurilor de muncă 
ecologice pentru femei în cadrul programelor Fondului Social European (FSE), ţinând 
seama de faptul că FSE finanţează programe de formare în domenii precum energia 
regenerabilă şi ecoturismul; subliniază faptul că este nevoie de mai multe eforturi 
pentru a creşte rata de participare a femeilor în proiectele susţinute prin FSE, care este 
în prezent mai mică de 10%;

6. subliniază necesitatea de a creşte participarea femeilor la sindicatele din sectoarele 
netradiţionale de ocupare a locurilor de muncă, deoarece protecţia drepturilor femeilor 
este esenţială dacă se doreşte ca locurile de muncă din noua economie să fie 
sustenabile din punct de vedere social.


