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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la lucrătoarele în situaţie de precaritate  
[2010/2017](INI)

Parlamentul European,

– având în vedere raportul Comisiei din 18 decembrie 2009 intitulat „Egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi - 2010” [COM(2009)0694], 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2003, intitulată „Îmbunătăţirea 
calităţii muncii: o trecere în revistă a evoluţiilor recente”[COM(2003)0728], 

– având în vedere raportul Comisiei din 2004, intitulat „Ocuparea precară a forţei de muncă 
în Europa: studiu comparativ al riscurilor asociate pieţei muncii în economii flexibile”,  

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forţei de muncă ale statelor membre – Partea a II-a a Orientărilor integrate 
Europa 2020 [COM(2010)0193/3], 

– având în vedere concluziile Consiliului din 8 iunie 2009 referitoare la „Flexicuritatea în 
perioade de criză”, 

– având în vedere Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară1, 

– având în vedere Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 
principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie 
de încadrare în muncă şi de muncă (reformă)2, 

– având în vedere Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-
cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP3, 

– având în vedere Directiva 1997/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind 
acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi 
CES4, 

– având în vedere documentul de bază din 2010 al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea 
Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă intitulat „Forme de muncă foarte atipice”, 

– având în vedere raportul din 2008 al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 
de Viaţă şi de Muncă intitulat „Măsuri de combatere a muncii nedeclarate în Uniunea 
Europeană”, 

– având în vedere raportul din 2007 al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 

                                               
1 JO L 327, 5.12.2008, p. 9.
2 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
3 JO L 175, 10.7.1999, p. 43.
4 JO L 14, 20.1.1998, p. 9.
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de Viaţă şi de Muncă intitulat „Condiţii de muncă în Uniunea Europeană: perspectiva de 
gen”, 

– având în vedere raportul din 1998 al Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 
de Viaţă şi de Muncă intitulat „Locuri de muncă precare şi condiţii de muncă în Europa”, 

– având în vedere raportul Eurobarometru din octombrie 2007 intitulat „Munca nedeclarată 
în Uniunea Europeană”, 

– având în vedere raportul din 2009 al Grupului de experţi ai Comisiei Europene privind 
genul şi ocuparea forţei de muncă (EGGE) intitulat „Segregarea de gen pe piaţa muncii”, 

– având în vedere raportul din 2006 al Grupului de experţi ai Comisiei Europene privind 
genul, incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă intitulat „Inegalităţile de gen în 
situaţiile de risc de sărăcie şi excludere socială pentru grupurile defavorizate în treizeci de 
ţări europene”, 

– având în vedere raportul Biroului Internaţional al Muncii (BIM), intitulat „Munca decentă 
pentru lucrătorii domestici”, elaborat pentru cea de-a 99-a sesiune a Conferinţei 
internaţionale a muncii din iunie 2010, 

– având în vedere raportul din 2009 al Biroului Internaţional al Muncii (BIM) intitulat 
„Dimensiunea de gen a muncilor casnice în Europa de Vest”, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii5, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 noiembrie 2008 conţinând recomandări către Comisie 
privind aplicarea principiului egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei6, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 19 ianuarie 2006 referitoare la viitorul Strategiei de la 
Lisabona din punct de vedere al perspectivei de gen7, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 septembrie 1998 referitoare la rolul cooperativelor în 
sporirea numărului de locuri de muncă pentru femei8, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 17 februarie 1998 referitoare la respectarea drepturilor 
omului în Uniunea Europeană (1996)9, 

– având în vedere avizul din 12 mai 2010 al Secţiunii pentru ocuparea forţei de muncă, 
afaceri sociale şi cetăţenie a Comitetului Economic şi Social European privind 
profesionalizarea muncilor casnice (SOC/372 – CESE 336/2010 fin), 

– având în vedere publicaţia „Statistics in focus” a Eurostat, nr. 12/2010, intitulată „Pieţele 

                                               
5 Texte adoptate, P6_TA(2009)0371.
6 JO C 16 E, 22.11.2010, p. 21.
7 JO C 287 E, 24.11.2006, p. 323.
8 JO C 313, 12.10.1998, p. 234.
9 JO C 80, 16.3.1998, p. 43.
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muncii în UE-27 încă în criză”,   

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen şi avizul 
Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0000/2010),

A. întrucât individualizarea pieţei muncii – care conduce la o reducere a negocierii colective 
– îi pune pe angajaţi într-o poziţie mai vulnerabilă care conduce la locuri de muncă 
precare, din moment ce le permite angajatorilor să înrăutăţească condiţiile de angajare;  

B. întrucât femeile sunt suprareprezentate în angajările precare pe piaţa muncii şi întrucât 
anumite forme de muncă precară prestate de către femei, precum muncile casnice 
remunerate şi munca de îngrijire, sunt invizibile pe piaţa muncii; 

C. întrucât munca cu fracţiune de normă este răspândită în sectorul serviciilor, în special în 
industria hotelieră şi a restaurantelor, în educaţie, sănătate şi asistenţă socială şi în alte 
servicii în folosul comunităţii, servicii sociale şi de îngrijire personală, unde majoritatea 
angajaţilor sunt femei;  

D. întrucât criza economică şi financiară a avut un efect dublu asupra angajării precare, din 
moment ce prima reacţie a companiilor a fost aceea de a reduce numărul locurilor de 
muncă cu contract temporar şi întrucât, mai mult, există teama că multe din locurile de 
muncă permanente pierdute în timpul recesiunii nu vor fi reînfiinţate, ci înlocuite cu 
programe de angajare atipice, dacă nu precare; 

E. întrucât munca precară înseamnă forme nestandardizate de angajare care prezintă oricare 
dintre următoarele caracteristici: 

 siguranţa insuficientă sau inexistentă a locului de muncă datorată naturii 
nepermanente, adesea ocazionale, a muncii, cu contracte ce prevăd condiţii de muncă 
precare sau fără contract scris, de exemplu în cazul contractelor cu fracţiune de 
normă temporare şi involuntare, program de lucru neclar şi sarcini la latitudinea 
angajatorului;  

 un nivel scăzut al remuneraţiei, ce poate fi inclusiv neoficial şi neclar;

 lipsa drepturilor de protecţie socială sau a prestaţiilor pentru salariaţi;

 lipsa protecţiei împotriva discriminării;

 perspective de avansare pe piaţa muncii limitate sau inexistente;

 lipsa reprezentării colective a lucrătorilor;

 un mediu de lucru care nu respectă standardele minime de sănătate şi siguranţă;
F. întrucât condiţiile de angajare precare, precum lipsa contractelor scrise, munca involuntară 

cu fracţiune de normă şi diferenţele de salarizare persistente au un efect pe termen lung 
asupra protecţiei sociale şi asupra pensiilor şi îi expun pe lucrători la un risc de sărăcie 
mai crescut;  

G. întrucât numărul de lucrătoare nedeclarate a crescut, în special în sectorul casnic; 
H. întrucât majoritatea lucrătorilor domestici care prestează servicii precum îngrijire la 

domiciliu, curăţenie şi catering sunt femei; întrucât muncile casnice în ţările 
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industrializate însumează între 5 şi 9% din totalul angajărilor, întrucât această formă de 
muncă este în cea mai mare parte precară, subevaluată şi informală, şi întrucât 
vulnerabilitatea lucrătorilor domestici înseamnă că aceştia pot fi trataţi în mod inegal, 
nedrept şi abuziv cu uşurinţă;  

I. întrucât scăderea nivelului de calificare al lucrătorilor cu un nivel înalt de calificare 
reprezintă o problemă uzuală în contextul locurilor de muncă precare, în special în cazul 
lucrătorilor care sunt concediaţi sau al lucrătorilor migranţi care acceptă locuri de muncă 
care nu necesită o înaltă calificare pentru a rămâne pe piaţa muncii; 

J. întrucât femeile migrante care acceptă locuri de muncă pe perioadă temporară, care nu 
necesită o înaltă calificare, la periferia pieţei muncii, sau care prestează munci casnice pot 
fi expuse la o discriminare dublă din moment ce, pe lângă faptul că muncesc adesea fără 
forme legale, dacă nu chiar ilegal, sunt mai expuse la rele tratamente, la violenţă sau la 
abuz sexual; întrucât, mai mult, nu îşi cunosc drepturile, au acces restricţionat la servicii 
publice, au cunoştinţe limitate de limbă locală şi nu pot crea reţele, şi întrucât cei care 
muncesc fără forme legale nu îndrăznesc să contacteze autorităţile pentru a solicita 
protecţie deoarece se tem că vor fi obligaţi să se întoarcă în ţara de origine;   

K. întrucât Acordul Consiliului Europei din 24 noiembrie 1969 privind plasamentul au-pair 
este depăşit şi, în consecinţă, nu soluţionează problemele care apar în legătură cu 
angajarea lucrătorilor au-pair în multe state membre astăzi, 

Predominanţa factorului de gen în munca precară
1. subliniază predominanţa factorului de gen în munca precară şi reaminteşte trecerea de la 

tipuri standardizate la tipuri nestandardizate, adesea precare de angajări pe piaţa muncii; 

2. îndeamnă Consiliul şi Comisia să identifice caracteristicile angajării precare în orientările 
pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre şi în noua strategie 
pentru egalitatea de gen; 

3. invită Comisia şi statele membre să ia măsuri legislative în vederea stopării contractelor în 
care nu se menţionează numărul de ore, frecvente în cazul locurilor de muncă tipice pentru 
femei, în sectoare precum muncile casnice, munca de îngrijire şi cateringul;  

Condiţii sociale
4. îşi exprimă dezamăgirea în ceea ce priveşte faptul că pachetul de legi privind ocuparea 

forței de muncă în UE şi directivele menţionate anterior privind contractele cu durată 
determinată, munca cu fracţiune de normă şi munca temporară nu abordează în mod 
adecvat natura precară a ocupării forţei de muncă; invită, prin urmare, Comisia şi statele 
membre să ia măsuri legislative specifice suplimentare, precum introducerea de standarde 
sociale minime obligatorii pentru angajaţi şi acordarea accesului egal la servicii şi prestaţii 
sociale pentru toţi angajaţii, inclusiv la concediu de maternitate, îngrijire medicală şi la 
sistemul de pensii, indiferent de condiţiile de angajare a acestora;   

5. subliniază necesitatea sindicalizării femeilor cu locuri de muncă precare, din moment ce 
protecţia drepturilor precum remuneraţie decentă, concediu de maternitate, program de 
lucru just şi regulat şi un mediu de lucru nediscriminant este esenţială pentru aceste femei;  
invită statele membre să sancţioneze instituirea de obstacole în calea afilierii la sindicate 
în general; 
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6. subliniază necesitatea măsurilor legislative pentru a garanta egalitatea de gen şi a reduce 
segregarea de gen pe piaţa muncii; reaminteşte, prin urmare, rezoluţia sa din 18 noiembrie 
2008 menţionată anterior; îndeamnă Comisia să înainteze o propunere referitoare la 
punerea în aplicare a principiului egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei şi 
reaminteşte statelor membre să transpună fără întârziere Directiva 2006/54/CE10;   

7. subliniază necesitatea eliminării segregării pieţei muncii prin sensibilizare şi educaţie încă 
de la o vârstă fragedă, spre exemplu prin promovarea în rândul bărbaţilor a locurilor de 
muncă asociate cu aptitudinile femeilor; 

8. invită statele membre să lupte împotriva muncii nedeclarate prin transformarea acesteia în 
muncă legală prin luarea de măsuri de prevenire, precum acordarea imunităţii în cazul 
urmăririi în justiție a angajaţilor care denunţă statutul propriu de angajat fără forme legale 
şi adoptarea de măsuri de descurajare a angajatorilor; mai mult, invită Comisia şi statele 
membre să îmbunătăţească culegerea datelor şi să monitorizeze evoluţia acestui domeniu; 

9. subliniază faptul că protecţia socială este o parte esenţială a flexicurităţii; reaminteşte 
statelor membre şi partenerilor sociali de Concluziile Consiliului din 8 iunie 2009 privind 
„Flexicuritatea în perioade de criză”, în special de punerea în aplicare a integrării 
principiului egalităţii de gen în punerea în aplicare a principiilor flexicurităţii;   

10. subliniază faptul că studiile au arătat că angajarea precară este caracterizată prin rate mai 
crescute ale vătămărilor şi printr-un risc mai crescut de îmbolnăvire şi expunere la 
pericole; invită, prin urmare, Comisia şi statele membre să îşi îmbunătăţească 
monitorizarea cerinţelor minime privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, 
acordând o atenţie specială riscurilor specifice la care sunt expuse lucrătoarele;   

Lucrătorii domestici
11. invită Comisia să încurajeze statele membre să facă schimb de bune practici şi să 

folosească pe deplin oportunităţile de cofinanţare oferite de fondurile structurale, în 
special Fondul social european, pentru a asigura un acces mai larg la structuri de îngrijire 
a copiilor şi a vârstnicilor accesibile şi de calitate pentru a transforma locurile de muncă 
de îngrijire la domiciliu în locuri de muncă pe termen lung în sectorul public şi pentru a 
evita situaţia în care femeile sunt nevoite să accepte locuri de muncă involuntare, cu 
fracţiune de normă;    

12. invită Comisia să propună un nou acord european privind normele aplicabile lucrătorilor 
au-pair prin micşorarea limitei de vârstă de la 30 de ani, astfel încât adulţii cu vârsta de 
aproape 30 de ani să nu poată fi plasaţi au-pair şi prin sublinierea faptului că lucrătorii au-
pair sunt tineri aflaţi în schimburi culturale care vor da o mână de ajutor în treburile 
casnice de zi cu zi, ceea ce nu trebuie să depăşească cinci ore pe zi; 

Lucrătorii migranţi
13. invită Comisia ca, în noua sa strategie pentru egalitatea de gen, să îşi întărească 

angajamentul de a promova egalitatea de gen în politicile în domeniul migraţiei şi al 
integrării, în special în vederea valorificării la maximum a potenţialului de muncă al 
femeilor migrante;  

                                               
10 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 
principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă 
şi de muncă (reformă) (JO L 204, 26.7.2006 p. 23).
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14. subliniază faptul că integrarea socială a femeilor migrante este chiar mai dificilă decât cea 
a bărbaţilor migranţi;  prin urmare, îi încurajează pe angajatori să întreprindă măsuri 
specifice în vederea facilitării integrării sociale a lucrătoarelor migrante;  

Cercetarea în domeniu  
15. atrage atenţia în mod special asupra lipsei cercetării în domeniul muncii precare; invită 

Comisia şi Eurofound să iniţieze studii direcţionate pentru a evalua, inter alia, costurile 
scăderii nivelului de calificare şi scăderea indicatorului de bunăstare rezultate din 
precaritatea muncii, ţinând seama de aspectul genului; subliniază faptul că programe 
europene de cercetare viitoare ar trebui să se axeze mai mult pe probleme sociale, precum 
angajarea precară; 

16. salută obiectivele generale ale proiectului pilot de a încuraja conversia muncii precare în 
muncă ce beneficiază de drepturi şi subliniază necesitatea acordării unei atenţii speciale 
predominanţei factorului de gen în munca precară pe parcursul punerii în aplicare a 
proiectului; 

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere

Cu toate că munca precară a fost mult timp un subiect important, actuala criză economică şi 
financiară a adus munca precară în centrul atenţiei şi, în special, problema femeilor care 
ocupă locuri de muncă precare a devenit foarte urgentă. Criza a avut un efect dublu asupra 
fenomenului muncii precare:

În primul rând, companiile afectate de criză au răspuns prin reducerea numărului de locuri de 
muncă cu contract temporar, precum contractele pe durată determinată, forţa de muncă 
angajată sau angajaţii cu alte tipuri de contracte decât cele permanente. 
Cel de-al doilea efect, cu repercusiuni mai ales pe termen lung, poate fi acela că multe din 
locurile de muncă permanente pierdute în timpul recesiunii nu vor fi reînfiinţate, ci înlocuite 
cu programe de angajare atipice, permiţându-le angajatorilor să delege riscurile angajării pe 
umerii lucrătorilor, cu scopul de a-şi maximiza profitul şi flexibilitatea companiei.     

Femeile sunt suprareprezentate în munca precară; prin urmare, efectele negative menţionate 
anterior au un impact disproporţionat asupra situaţiei lucrătoarelor în situaţie de precaritate. 
Munca precară nu este doar o cauză importantă a diferenţelor de salarizare între femei şi 
bărbaţi, ci este de asemenea un obstacol în calea perspectivelor de a avansa în locuri de muncă 
mai bune şi de dezvoltare profesională.  
Problema angajărilor precare a apărut în mai multe rezoluţii ale Parlamentului European, în 
mai multe contexte. Cu toate acestea, situaţia lucrătoarelor în situaţie de precaritate nu a fost 
soluţionată în totalitate.  

2. Definiţia muncii precare

Munca precară înseamnă un tip de angajare nestandardizat, caracterizat în principal prin:

 siguranţa insuficientă sau inexistentă a locului de muncă datorată formei de angajare 
nepermanente, adesea ocazionale, cu contracte ce prevăd condiţii de muncă precare 
sau fără contract scris, precum contractul cu fracţiune de normă temporar şi 
involuntar, un program de lucru neclar şi sarcini la latitudinea angajatorului,

 un nivel scăzut al remuneraţiei, ce poate fi inclusiv neoficial şi neclar,
 lipsa drepturilor de protecţie socială şi a prestaţiilor pentru salariaţi,
 lipsa protecţiei împotriva discriminării,
 perspective de avansare pe piaţa muncii limitate sau inexistente,
 lipsa reprezentării colective a lucrătorilor, 
 mediu de lucru fără standarde minime de siguranţă şi sănătate.

Precaritatea însumează elemente ce cresc riscurile şi insecuritatea, precum slaba calificare, 
perioade de şomaj, lipsa formării profesionale, probleme de sănătate, îndatoriri de îngrijire.    
În cazul în care, pe lângă toate acestea, lucrătorul are un contract pe termen foarte scurt sau 
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perioade foarte scurte de angajare, există riscul drepturilor precare de protecţie socială şi al 
excluderii de la protecţie sindicală şi de la negocierea colectivă, precum şi de la contactele şi 
sprijinul social la locul de muncă. Pot apărea riscuri legate de situaţia de muncă precară şi 
munca nedeclarată cu consecinţe negative asupra protecţiei sociale şi pensiilor.

3. Predominanţa factorului de gen în munca precară

Sectoarele cu activitate economică unde munca cu fracţiune de normă este cea mai răspândită 
la nivel de întreprindere fac parte în totalitate din sectorul serviciilor, în special industria 
hotelieră şi a restaurantelor, educaţia, sănătatea şi asistenţa socială şi alte servicii în folosul 
comunităţii, servicii sociale şi de îngrijire personală. Cu alte cuvinte, acele sectoare în care 
cea mai mare parte a forţei de muncă este reprezentată de femei. 

Aşa cum s-a arătat prin studii anterioare, munca cu fracţiune de normă este prestată exclusiv 
de către femei într-un număr mare de întreprinderi, procentul companiilor care funcţionează 
cu această formă de muncă şi nu au niciun angajat bărbat în forţa de muncă cu fracţiune de 
normă ajungând chiar şi la 55%. Conform ultimelor date disponibile, 31,5% dintre femei 
lucrează cu fracţiune de normă11 (30 de ore pe săptămână sau mai puţin) în comparaţie cu 
doar 8,3% dintre bărbaţii. 

În sectorul agricol, femeile sunt şi mai suprareprezentate printre lucrătorii angajaţi cu 
fracţiune de normă, 86% din femeile lucrătoare fiind angajate cu fracţiune de normă12.  

Pe lângă consecinţele financiare negative în materie de venituri şi pensii, lucrătorii cu 
fracţiune de normă nu beneficiază de asistenţă şi sprijin social în aceeaşi măsură ca lucrătorii 
cu normă întreagă şi sunt mai puţin implicaţi în munca în echipă. De asemenea, este mai 
dificilă accederea în funcţii de control. Este demn de luat în seamă faptul că 36% dintre 
bărbaţii cu studii superioare (nivel licenţă sau peste) ocupă funcţii manageriale în comparaţie 
cu doar 15% dintre femeile cu studii superioare care ocupă asemenea funcţii.

Studii bazate pe cel de-al patrulea studiu european privind condiţiile de muncă arată că, în 
medie, gradul de ocupare a forţei de muncă este mai scăzut în cazul lucrătorilor femei. În ceea 
ce priveşte elementele care contribuie la apariţia diferenţelor privind rata de ocupare, 
rezultatele arată că, în timp ce elementul „instruirii formale” al ratei de ocupare este mai mare 
pentru femei, ceilalţi doi factori, adică învăţarea şi rotaţia sarcinilor, sunt mult mai mici în 
cazul femeilor. Deloc surprinzător, locurile de muncă care obţin un punctaj ridicat la capitolul 
insecuritate au şi un punctaj slab la capitolul ratei de ocupare, afectând în special femeile şi 
lucrătorii mai tineri.

4. Forma contractuală a ocupării forţei de muncă
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Formele de muncă foarte precare includ lipsa contractului de muncă scris, contracte de mai 
puţin de zece ore lucrătoare pe săptămână şi contracte cu durată determinată foarte scurte, de 
şase luni sau mai puţin. Cercetări anterioare efectuate de Eurofound scot la iveală faptul că 
contractele de muncă cu fracţiune de normă nepermanente şi involuntare sunt 
suprareprezentate în tipul de organizare a muncii numit „munca forţată”. Această muncă este 
caracterizată printr-o lipsă de autonomie la locul de muncă, prin imposibilitatea discutării 
aspectelor legate de condiţiile de muncă sau a organizării muncii în general şi printr-o lipsă a 
revendicărilor la locul de muncă. Această formă de organizare a muncii este cel mai des 
întâlnită în cazul muncilor manuale neclasificate şi necalificate şi cuprinde cea mai mare 
proporţie de femei în grupa de vârstă cea mai scăzută (sub 25 de ani) şi în grupa de vârstă cea 
mai înaintată (peste 55 de ani). Dintr-o perspectivă a genului, o proporţie similară de bărbaţi 
(22%) şi femei (21%) cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani deţin contracte de muncă foarte 
atipice sau au regimuri de muncă atipice. Cu toate acestea, diferenţele între femei şi bărbaţi 
privind formele de muncă foarte atipice sunt mai pregnante în cadrul grupelor de vârstă mai 
ridicată, spre dezavantajul femeilor.

5. Venituri: discriminarea salarială

În Europa, diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi se ridică la aproximativ 18% (cifră 
Eurostat din 2008), ceea ce înseamnă că tariful pe oră al femeilor este în medie cu 
aproximativ o cincime mai mic decât acela al bărbaţilor. Cu toate acestea, această cifră nu ia 
în calcul diferenţele privind numărul de ore lucrate, diferite tipuri de contracte, etc. În mare 
măsură, diferenţele între femei şi bărbaţi pot fi explicate prin faptul că femeile tind să accepte 
mai des munca cu fracţiune de normă (a se vedea mai sus), întrerup mai des şi pe perioade 
mai lungi activitatea profesională din cauza obligaţiilor familiale, ceea ce le reduce, per 
ansamblu, experienţa profesională, lucrează în industrii mai slab remunerate şi în sectoare 
slab remunerate cu o mai slabă reprezentare colectivă şi putere de negociere. Cercetările au 
mai arătat că diferenţierea în funcţie de gen a rolurilor în îngrijirea copilului explică şi alte 
aspecte ale diferenţelor între femei şi bărbaţi. 

6. Lucrătorii domestici

Pentru a uşura povara muncilor de îngrijire şi a celor casnice şi pentru a concilia tensiunile 
dintre responsabilităţile vieţii profesionale şi ale celei private, femeile lucrătoare aleg adesea 
să delege activităţile de gospodărie lucrătorilor domestici, majoritatea acestora fiind de 
asemenea femei.  

Pe lângă natura sa precară, principala caracteristică a muncii prestate de lucrătorii domestici 
este faptul că este subevaluată. În consecinţă, lucrătorii domestici sunt trataţi adesea în mod 
inegal, nedrept sau abuziv. 

7. Femeile migrante

Femeile din ţări mai puţin dezvoltate îşi părăsesc adesea copiii şi familia pentru a munci într-o 
altă ţară, ocupând locuri de muncă care nu necesită o înaltă calificare, în condiţii 
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nereglementate sau chiar fără forme legale. În multe cazuri ele nu îşi cunosc drepturile şi au 
cunoştinţe limitate de limbi locale, ceea ce le face situaţia cu atât mai vulnerabilă. Aceste 
femei suferă adesea abuzuri, rele tratamente, violenţă, abuzuri sexuale sau nu sunt plătite 
deloc pentru munca prestată. Adesea, persoanele care sunt angajate fără forme legale nu 
îndrăznesc să contacteze autorităţile pentru a denunţa asemenea cazuri deoarece sunt obligate 
automat să se întoarcă în ţara de origine. 

8. Lipsurile cercetării în domeniu

Astăzi ne confruntăm cu o lipsă acută a cercetării actualizate în domeniul muncii precare şi în 
special privind femeile şi munca precară. Acest lucru înseamnă că una dintre sarcinile majore 
pe viitor este aceea de a investi şi de a impulsiona cercetarea în domeniul muncii precare şi al 
dimensiunii de gen.


