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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la mobilitatea educațională și profesională a femeilor în UE

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 2 și 3, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 8, 45, 
165 și 166,

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
21, 23 și 25,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010 intitulată „ Strategie 
pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2010, intitulată „O agendă pentru 
noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței 
de muncă” (COM (2010) 0682),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 iunie 2010, intitulată „Un nou impuls pentru 
cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini 
strategia Europa 2020” (COM(2010)0296),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la promovarea mobilității 
lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene1,

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

– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
(A7-0000/2012),

A. întrucât dreptul de a trăi și munci într-o altă țară a Uniunii este una dintre libertățile 
fundamentale ale UE;

B. întrucât mobilitatea lucrătorilor și mobilitatea educațională contribuie la sentimentul de a 
fi cetățean al UE și la implicarea în procesele democratice;

C. întrucât criza economică și financiară a afectat în mod negativ piața muncii din UE, în 
special în ceea ce privește rata ocupării forței de muncă și posibilitatea de a se deplasa 
liber și de a alege un loc de muncă în conformitate cu calificările educaționale și 
profesionale deținute, femeile fiind unul dintre grupurile de mai afectate;

D. întrucât există diferențe semnificative de gen în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor în 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0455.
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UE - bărbații se deplasează pentru un loc de muncă sau pentru un transfer mult mai des 
decât femeile (44%, față de 27%), în timp ce femeile se deplasează mult mai frecvent la 
distanțe mari pentru a-și urma partenerul;

E. întrucât segregarea de gen pe piața muncii, lipsa unor condiții de muncă adecvate, 
persistența stereotipurilor și riscul discriminării de gen constituie obstacole majore pentru 
mobilitatea profesională a femeilor; întrucât o serie de factori legați de familie, relațiile 
sociale, serviciile de îngrijire a copiilor, locuințe sau condițiile locale reprezintă, de 
asemenea, impedimente pentru exercitarea de către femei a dreptului la liberă circulație;

F. întrucât, pentru a îmbunătăți integrarea femeilor pe piața forței de muncă, sunt necesare 
soluțiile politice multidimensionale, care includ formarea continuă, timpul de lucru și 
echilibrului între viața profesională și cea privată, sănătatea și siguranța și practicile de 
organizare a muncii;

G. întrucât mobilitatea educațională contribuie la promovarea mobilității profesionale și la 
multiplicarea oportunităților pe piața muncii, și trebuie să fie oferită tuturor, inclusiv 
femeilor cu un nivel scăzut de calificare,

1. subliniază necesitatea creșterii gradului de conștientizare a situației femeilor, în contextul 
politicilor UE în materie de educație, integrare, migrație și ocuparea forței de muncă, 
precum și în politicile sale sociale, pentru a proteja drepturile femeilor, pentru a promova 
egalitatea și egalitatea de șanse și pentru a combate toate forme de exploatare de pe piața 
muncii;

2. invită statele membre să includă, atunci când își elaborează strategiile și programele 
naționale de reformă, dispoziții referitoare la protecția drepturilor femeilor în ceea ce 
privește mobilitatea ocupațională;

3. subliniază faptul că femeile care se deplasează în străinătate pentru locuri de muncă care 
implică îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă sunt adesea angajate fără contract 
sau lucrează ilegal și, prin urmare, au nici un drept la securitate socială, asistență medicală 
și alte beneficii;

4. subliniază faptul că femeilor care se deplasează în străinătate pentru lucra le sunt oferite 
adesea locurile de muncă cele mai slab clasate pe piața forței de muncă în materie de 
competențe, salarizare și prestigiu, și că migrația forței de muncă a femeilor se 
concentrează cel mai frecvent în câteva profesii predominant feminine, asociate cu rolurile 
tradiționale de gen;

5. invită Comisia și statele membre să monitorizeze încălcările drepturilor femeilor pe piața 
forței de muncă, pentru a oferi femeilor care lucrează în străinătate toate informațiile 
necesare, inclusiv în ceea ce privește accesul la locuri de muncă și la formare profesională 
în acest domeniu și în ceea ce privește drepturile sociale și dreptul la servicii medicale, 
precum și pentru a le oferi consiliere în legătură cu oportunitățile de angajare, fără costuri 
suplimentare;

6. îndeamnă statele membre și Comisia să consolideze politica UE de combatere a 
discriminării directe și indirecte față de lucrătorii migranți din UE care își desfășoară 
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activitatea într-un alt stat membru, precum și de combatere a încălcării drepturile acestora 
ca urmare a faptului că nu cunosc suficient limba țării și legile aplicabile la locul lor de 
muncă din statul membru gazdă;

7. invită statele membre să înființeze puncte de contact pentru lucrătorii mobili din sectorul 
casnic și de îngrijire care au un raport de muncă individual cu angajatorul, astfel încât să li 
se ofere mijloacele de a stabili o rețea care să le permită să fie informați cu privire la 
drepturile lor;

8. solicită statelor membre să dea dovadă de mai multă transparență în privința tendințelor 
salariale, astfel încât să evite continuarea sau agravarea discrepanțelor de salarizare; 

9. invită statele membre să ofere a serie de servicii lucrătorilor care se deplasează cu soțul 
sau partenerul și/sau copiii, cum ar fi facilități pentru îngrijirea copiilor, grădinițe, școli și 
servicii medicale, precum și acces gratuit la serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru a ajuta soții sau partenerii care se deplasează într-un alt stat membru să-și 
găsească un loc de muncă;

10. invită statele membre să elimine obstacolele din calea mobilității lucrătorilor oferindu-le 
femeilor care își însoțesc soții sau partenerii într-un alt stat membru servicii adecvate, cum 
ar fi cursurile, pentru a facilita integrarea acestora în noul mediu social și cultural, de 
exemplu, cursuri de limbi străine și cursuri de formare profesională gratuite;

11. își reiterează solicitarea ca statele membre să promoveze mobilitatea formativă și 
profesională prin: (a) creșterea gradului de conștientizare și oferirea unor informații 
universal accesibile; (b) sublinierea, încă din perioada inițială a educației, a valorii 
adăugate a mobilității; (c) asigurarea validării rezultatelor educative obținute în urma 
experiențelor de mobilitate între statele membre; și (d) reducerea birocrației și stimularea 
cooperării între autoritățile din domeniu ale statelor membre;

12. solicită Comisiei să susțină energic programul Erasmus; atrage atenția asupra faptului că, 
încă de la începuturile sale în 1987, programul Erasmus a permis mobilitatea a peste 2,2 
milioane de studenți în UE și a adus o contribuție semnificativă la mobilitatea din 
învățământul superior european;

13. subliniază faptul că femeilor cu dizabilități și mamelor singure trebuie să li se acorde un 
sprijin suplimentar, pentru a le permite accesul la programele existente de mobilitate 
educațională;

14. subliniază necesitatea creșterii nivelului de participare a femeilor care s-au mutat în 
străinătate în programele de formare continuă, inclusiv în programele de dezvoltare a 
competențelor;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În următorii ani, este de așteptat ca Europa să se confrunte cu provocări semnificative ca piața 
muncii să devină mai deschisă și accesibilă. 

În primul rând, există obiectivul mobilității profesionale, care evidențiază necesitatea de a 
adapta sistemele de educație și formare profesională la noile cerințe ale pieței forței de muncă, 
pentru a stimula învățarea pe tot parcursul vieții și dobândirea de competențe, precum și 
pentru a îmbunătăți sistemele de recunoaștere a calificărilor profesionale. 

În al doilea rând, nivelul încă prea scăzut al mobilității lucrătorilor între statele membre 
evidențiază faptul că avantajele oferite de piața internă nu sunt pe deplin fructificate. 

Există încă prea multe bariere în calea mobilității, printre care insuficiența competențelor 
lingvistice, inexistența unor condiții favorabile pentru reconcilierea vieții de familie cu cea 
profesională și lipsa de actualizare a legislației naționale privind securitatea socială. 

Accesul la informații privind mobilitatea transfrontalieră este încă redus și, în numeroase 
cazuri, calitatea lor slabă reprezintă o frână pentru persoanele interesate.

Schimbarea locului de muncă poate implica adesea mult mai mult decât transferul de la o 
întreprindere la alta sau de la un sector la altul: aceasta poate echivala cu o carieră diferită și 
cu o nouă profesie. 

Prin urmare, este esențial ca configurația oportunităților de formare să răspundă cerinței de a 
asigura atât posibilitatea ocupării unui loc de muncă, cât și adaptabilitatea lucrătorilor pe 
parcursul întregii lor cariere, crescându-le astfel și capacitatea de mobilitate profesională.

Toți cetățenii au dreptul de a dispune de un nivel adecvat de instruire, de oportunități de a-și 
actualiza cunoștințele și de a dobândi competențe noi în cursul vieții lor profesionale. 

Aceste obiective necesită o responsabilitate asumată în comun de guverne, autorități publice, 
angajatori, actorii sociali și cetățeni. 

Sistemele de învățământ și formare trebuie încă adaptate la nevoile pieței muncii, precum și la 
o economie și o societate bazate din ce în ce mai mult pe cunoștințe. 

Într-o perioadă în care din ce în ce mai puțini tineri reușesc să pătrundă pe piața muncii, este 
necesară afruntarea noilor probleme și culegerea oportunităților societății. 

Este esențial ca un număr tot mai mare de persoane să atingă un nivel de educație cât mai 
ridicat, iar acest lucru este în special important pentru femeile ies temporar din câmpul muncii 
pentru a avea grijă de un copil sau de familie, și pentru care o un nivel bun de educație este 
esențial pentru a se reintegra rapid pe piața muncii.

Primul obiectiv al Strategiei Europa 2020 prevede creșterea până la 75% a ratei ocupării forței 
de muncă a femeilor și bărbaților cu vârsta între 20 și 64 de ani, inclusiv printr-o participare 
mai extinsă a tinerilor, a lucrătorilor mai în vârstă și a celor mai slab calificați.

Un nivel mai ridicat de educație și o calitate mai bună a acesteia implică o rată a ocupării 
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forței de muncă mai mare, iar creșterea nivelului de educație în timp contribuie la o mai bună 
integrare pe piața muncii a femeilor, ceea ce ar avea un impact pozitiv asupra PIB-ului. 

Se pot obține efecte pozitive mai puternice asupra creșterii economice numai dacă se 
stimulează și se favorizează investițiile în capitalul uman și în productivitatea femeilor.


