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SUGESTII

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

1. atrage atenția asupra faptului că UE se confruntă cu o criză demografică, care va conduce, 
până în 2040, la un deficit de 24 de milioane în forța de muncă, creând necesitatea 
economică de a include mai mult femeile pe piața forței de muncă; subliniază faptul că 
creșterea ratei ocupării forței de muncă în rândul femeilor pentru a atinge celei a bărbaților 
ar reduce deficitul de forță de muncă la 3 milioane; 

2. consideră că egalitatea de gen este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivului 
Strategiei Europa 2020 de a ridica rata de ocupare a forței de muncă la 75%, și este 
esențială pentru menținerea unor sisteme de pensii viabile; 

3. subliniază faptul că creșterea economică și competitivitatea în UE depind de reducerea 
decalajului dintre nivelul de studii și participarea și poziția femeilor pe piața forței de 
muncă;

4. subliniază faptul că repartizarea inegală a responsabilităților familiale este la originea 
poziției inegale a femeilor pe piața forței de muncă; subliniază că reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele casnice constituie o condiție esențială pentru 
egalitatea de gen, care ar trebui promovată prin investiții în infrastructura de îngrijire și 
prin încurajarea participării bărbaților la munca casnică, prin intermediul unei legislații 
privind concediul parental și de paternitate și aranjamente pentru un program de lucru 
flexibil; 

5. subliniază că feminizarea sărăciei este rezultatul unor factori printre care întreruperile de 
carieră în cazul femeilor, discrepanțele de remunerare și diferențele de pensii între femei 
și bărbați, precum și sărăcia în familiile mamelor singure; subliniază, de asemenea, că 
reducerea nivelului de sărăcie cu 20 de milioane până în 2020 poate fi realizată prin 
politicile de combatere a sărăciei ancorate în integrarea dimensiunii de gen; 

6. subliniază necesitatea transparenței și a unui mai bun echilibru de gen în recrutările pentru 
posturile cu putere decizională; 

7. subliniază nivelurile ridicate ale muncii nedeclarate, care afectează negativ securitatea 
socială a femeilor și nivelurile PIB-ului în UE; solicită crearea unor stimulente pentru ca 
angajatori și angajați să treacă de la economia informală la cea formală. 


