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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați are o influență semnificativă asupra coeziunii 
sociale și economice europene, determinată, printre altele, de participarea femeilor pe 
piața muncii,

B. întrucât participarea femeilor pe piața muncii variază considerabil de la o regiune la alta, 
rata medie de participare a femeilor fiind, în general, inferioară ratei medii de participare a 
bărbaților,

C. întrucât femeile reprezintă majoritatea persoanelor care dețin o diplomă de studii 
superioare, însă, în același timp, acestea predomină și în cadrul categoriei de persoane cu 
cel mai scăzut nivel de educație,

1. insistă, în cadrul politicii de coeziune, asupra necesității de a spori sprijinul financiar 
acordat măsurilor care permit femeilor și bărbaților să își concilieze într-o mai mare 
măsură viața profesională cu cea familială, fapt care susține coeziunea socială, prin 
promovarea rolului familiei și al natalității, precum și coeziunea economică, prin 
participarea sporită a femeilor pe piața muncii;

2. consideră că Fondul social european trebuie să continue să sprijine creșterea ratei de 
ocupare a forței de muncă, îndeosebi prin cofinanțarea inițiativelor economice individuale 
întreprinse de către persoanele neîncadrate pe piața muncii, având în vedere femeile cu 
vârste de peste 45 de ani;

3. invită Comisia să țină cont, într-o manieră adecvată, în cadrul politicii de coeziune, de 
formarea profesională a femeilor și solicită statelor membre să pună în aplicare „programe 
de formare de-a lungul vieții”;

4. sprijină reforma politicii de coeziune inițiată de Comisie, îndeosebi printr-o mai mare 
concentrare a mijloacelor asupra unui număr mai restrâns de priorități, cu condiția de a 
garanta durabilitatea egalității între femei și bărbați în cadrul pieței muncii;

5. atrage atenția asupra necesității de a asigura monitorizarea acțiunilor întreprinse de 
Comisie, menționate în cadrul documentului care însoțește „Strategia pentru egalitatea 
între femei și bărbați 2010-2015”;

6. invită statele membre să pună în aplicare în mod eficient toate instrumentele financiare 
disponibile la nivel european, menite să sprijine incluziunea în cadrul pieței muncii.


