
PA\909405RO.doc PE494.472v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

2012/2150(INI)

28.8.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
punerea în aplicare a priorităților pentru 2012
(2012/2150(INI))

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera



PE494.472v01-00 2/4 PA\909405RO.doc

RO

SUGESTII



PA\909405RO.doc 3/4 PE494.472v01-00

RO

SUGESTII

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

A. întrucât trebuie întreprinse eforturi mai mari pentru îndeplinirea obiectivului de creștere a 
participării femeilor pe piața muncii la 75%,  stabilit în Strategia UE 2020 , deoarece 
aceasta ar pune la dispoziție un număr considerabil de talente neexploatate, în special în 
domeniul științei și tehnologiei, și ar contribui la eficiența economică și la creșterea 
productivității,

1. solicită din nou statelor membre ca, atunci când implementează orientările politice 
definite în Analiza anuală a creșterii, să integreze perspectiva egalității de gen în procesul 
semestrului european, luând în considerare situația și nevoile femeilor; felicită acele state
membre care au integrat dimensiunea de gen în programele lor naționale de reformă
(PNR), dar regretă faptul că multe state membre au omis orice mențiune a aspectelor de 
gen;

2. invită Comisia să adauge indicatori de gen, pentru a permite monitorizarea progreselor
înregistrate în vederea atingerii obiectivelor UE 2020 și pentru a permite, într-o cât mai 
mare măsură, defalcarea pe gen a obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia UE
2020;

3. reamintește faptul că diferențele de remunerare între femei și bărbați încă reprezintă o 
problemă în UE și că acestea afectează, de asemenea, nivelul pensiilor pe care femeile le 
vor primi mai târziu;  invită, prin urmare, statele membre să stabilească în PNR obiective 
calitative privind eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați; 

4. reamintește că cele mai multe locuri de muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate de 
femei, ceea ce le limitează independența economică atunci când nu ele optează pentru 
aceste locuri de muncă, afectează puternic femeile în situații vulnerabile, precum mamele
singure; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să monitorizeze ocuparea forței 
de muncă de către femei, atât din perspectivă cantitativă, cât și calitativă, adică plecând de 
la numărul de ore lucrate săptămânal, tipul de contract și, în final capacitatea lor de a-și
asigura independența financiară; invită statele membre să introducă o dimensiune de gen
puternică în toate măsurile și acțiunile care vizează promovarea întreprinderilor și a 
activităților independente;

5. subliniază faptul că femeile ar trebui să fie încurajate și să li se asigure o formare mai 
bună pentru a intra sectoarele cu cel mai mare potențial de ocupare a forței de muncă, cum 
ar fi sectoarele economice cu emisii reduse de carbon, eficiente din punct de vedere al 
resurselor („locurile de muncă ecologice”) sau în economia digitală;  subliniază faptul că 
ar trebui să se ofere o mai bună recunoaștere a tipurilor de contracte și a salariilor în 
sectorul sanitar și social (așa-numitele „locuri de muncă albe”), sectoare care angajează
multe femei;

6. observă că ar trebui, de asemenea, facilitat accesul femeilor la locurile de muncă cu 
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calificări superioare, pentru a reduce decalajul înregistrat la nivelul productivității în UE și 
pentru a crește, deci, competitivitatea UE pe piețele mondiale.


