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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 strategia Europa 2020 își propune să sporească rata de ocupare a bărbaților și a 
femeilor până la 75%; întrucât rata de ocupare a femeilor se situează în prezent la 58,2%,

1. subliniază faptul că, pentru a crește rata de ocupare a femeilor, statele membre trebuie să 
acorde o atenție deosebită punerii în aplicare eficiente a legislației de combatere a 
discriminării și a dispozițiilor care vizează compatibilitatea cu viața de familie, să 
promoveze recrutarea femeilor în cadrul unor locuri de muncă la care acestea nu au în 
mod tradițional acces prin intermediul unor măsuri voluntare și al unor obiective 
realizabile, asigurând accesibilitatea și responsabilitatea; subliniază importanța 
monitorizării cerințelor de pe piața muncii și a celor referitoare la competențe; 

2. subliniază că, în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare și competență al femeilor 
de pe piața muncii, este necesar să se ofere femeilor care se confruntă cu șomajul 
structural și cu dificultăți în ceea ce privește revenirea pe piața muncii după un concediu 
de maternitate sau parental oportunități de recalificare și acces la formarea profesională, 
indiferent de tipul de contract de muncă, cu scopul de a asigura îmbunătățirea calificărilor 
lor; subliniază, în plus, că este necesar să se ofere femeilor condițiile de a participa activ la 
învățarea pe tot parcursul vieții în fiecare etapă a carierei lor și să se promoveze alegerea 
de către tinere a unor filiere de învățământ cu profil tehnic sau ingineresc, în vederea unei 
adaptări cât mai flexibile a educației și a formării profesionale la necesitățile forței de 
muncă; 

3. invită statele membre să includă în reformele lor structurale ale pieței muncii instrumente 
de combatere a discriminării profesionale împotriva femeilor atât pe plan vertical, cât și 
orizontal, prin intermediul unor măsuri eficace de luptă împotriva stereotipurilor, al 
schimbului de bune practici și de indicatori pentru analiza comparată între statele membre; 

4. invită Comisia să acorde sprijinul necesar și să realizeze investiții pentru participarea 
femeilor la piața muncii, prin promovarea metodelor de gestionare a diversității, prin 
încurajarea femeilor pe plan profesional și prin promovarea creării de noi locuri de muncă 
menite să asigure un echilibru între viața profesională și viața de familie, cum ar fi 
formele flexibile de încadrare în muncă; 

5. remarcă faptul că nu doar munca „la birou” oferă oportunități de sporire a ratei de ocupare 
a femeilor, ci și sectorul serviciilor comerciale – asigurări și consultanță, de exemplu –
precum și sectorul ecologiei și al locurilor de muncă sustenabile;

6. invită Comisia și statele membre să încurajeze sectorul privat să adopte toate măsurile 
posibile pentru a elimina diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, cu scopul de a 
ameliora participarea femeilor la piața muncii.


