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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:

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

A. întrucât trebuie avută în vedere dimensiunea specificităţii genului ce caracterizează 
relaţiile dintre generaţii;  

B. întrucât, conform obiectivelor ambiţioase privind rata ocupării forţei de muncă incluse în 
Strategia UE 2020, se planifică o creştere cu 25% a ocupării forţei de muncă, concomitent 
cu înfruntarea unei provocări demografice; 

C. întrucât, în perioadele de evoluţie demografică, rolul femeilor este extrem de important, 
având în vedere că acestea sunt solicitate atât ca angajate, cât şi ca mame, iar această 
povară dublă asupra mamelor trebuie abordată în mod adecvat;

D. întrucât, ca o consecinţă a speranţei lor de viaţă mai mare, femeile reprezintă o proporţie 
în creştere a populaţiei vârstnice,

1. solicită acordarea unei atenţii speciale perspectivei de gen în analizarea provocării 
demografice şi solidarităţii, deoarece relaţiile dintre femei şi bărbaţi structurează întregul 
ciclu de viaţă, de la naştere până la bătrâneţe, influenţând accesul la resurse şi oportunităţi 
şi modelând strategii de viaţă în fiecare nouă etapă din viaţă;

2. subliniază necesitatea soluţionării diferenţelor de salarizare dintre femei şi bărbaţi –
actualmente 17% în UE-27 – deoarece acestea conduc la diminuarea veniturilor începând 
cu naşterea primului copil şi, în cele din urmă, la pensii mai mici şi o la rată mai mare a 
sărăciei printre femeile în vârstă; 

3. subliniază faptul că este posibilă concilierea vieţii profesionale cu cea de familie, doar în 
cazul în care sunt furnizate servicii de îngrijire destinate familiei, care să fie accesibile şi 
de bună calitate; 

4. recunoaşte că femeile în vârstă de pe piaţa muncii sunt adesea victime ale discriminării, 
chiar ale discriminării multiple, situaţie care trebuie soluţionată în mod adecvat;  

5. recunoaşte rolul important în îngrijire al femeilor în vârstă, a căror capacitate este adesea 
subestimată şi care pot contribui la o mai bună conciliere a vieţii profesionale cu cea de 
familie;  

6. invită la o implicare mai mare a femeilor din toate grupele de vârstă în programe de 
învăţare pe parcursul întregii vieţi;
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7. solicită Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați să 
monitorizeze şi să analizeze relaţiile dintre generaţii, bazându-se pe indicatori specifici în 
funcţie de gen şi grupă de vârstă. 


