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SUGESTII

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

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea reprezintă valori fondatoare 
ale Uniunii Europene, astfel cum se menționează în Tratatul privind Uniunea Europeană 
și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B. întrucât egalitatea de șanse care decurge din legislația menționată mai sus trebuie să fie 
promovată în continuare pentru a reduce inegalitățile;

C. întrucât integrarea perspectivei de gen este un instrument important pentru integrarea 
egalității de gen în toate politicile, măsurile și acțiunile UE, inclusiv în politicile pieței 
forței de muncă și în politicile sociale, pentru a promova egalitatea de șanse și a 
combate toate formele de discriminare împotriva femeilor;

D. întrucât Pilonul european al drepturilor sociale include recomandări privind egalitatea 
de gen, egalitatea de șanse și sprijinul activ pentru ocuparea forței de muncă;

1. ia act de faptul că diferența de remunerare între femei și bărbați în UE se ridică la 16 %, 
iar diferența medie de gen în ocuparea forței de muncă este de 11,5 %, că femeile sunt 
mai afectate de formele de muncă flexibile, contractele atipice și flexibile (contractele 
cu zero ore de lucru, activități independente fictive, munca temporară, munca cu 
fracțiune de normă etc.) decât bărbații și că femeile tind mai mult să lucreze în sectoare 
predominant feminine, cu salarii mici și subevaluate, sunt mai predispuse să se 
confrunte cu sărăcia și precaritatea și să se găsească în categoria lucrătorilor celor mai 
săraci și în alte categorii intersectoriale, cum ar fi familiile monoparentale, persoanele 
care îngrijesc un membru al familiei dependent, femeile cu dizabilități, femeile cu un 
nivel scăzut de educație sau cu acces insuficient la serviciile de îngrijire; reafirmă că 
negocierea colectivă este un factor decisiv pentru inversarea și depășirea inegalităților;

2. constată că, în urma crizei economice și financiare mondiale din 2008, sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă în UE a crescut de la 8 % la 10 %, iar actuala pandemie 
mondială de COVID-19, fără precedent, va avea și mai multe consecințe economice și 
financiare, ceea ce va avea un impact direct asupra creșterii sărăciei, în special în rândul 
femeilor și al grupurilor extrem de vulnerabile din societate, deoarece efectele acesteia 
vor fi resimțite încă și mai mult de lucrătorii din sectorul serviciilor, turismului, hotelier 
și de îngrijiri, de lucrătorii care desfășoară activități independente, lucrătorii în condiții 
precare de muncă, de lucrătorii temporari și sezonieri etc., dintre care o proporție mai 
mare este reprezentată de femei, dar și în alte sectoare economice care vor fi afectate de 
pierderea locurilor de muncă, reducerea salariilor și/sau a timpului de muncă, precum și 
de nevoi mai mari de servicii de îngrijire pe durata pandemiei;

3. subliniază că creșterea sărăciei în rândul femeilor are un impact mai mare asupra 
întregii societăți, deoarece femeilor le revine în principal responsabilitatea cumpărării 
bunurilor de bază, iar rolul lor este esențial în întreținerea gospodăriei; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la impactul pe care acest lucru îl va avea asupra sărăciei în rândul 
copiilor și atrage atenția cu privire la faptul că, în 2017, copiii din UE s-au confruntat cu 
cel mai mare risc de sărăcie sau de excluziune socială din toate grupele de vârstă; salută, 
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în acest sens, angajamentul Comisiei de a furniza o „garanție pentru copii”;

4. este preocupat de faptul că pandemia de COVID-19 și recesiunea economică rezultată 
vor afecta în mod disproporționat grupurile de femei dezavantajate, inclusiv, printre 
altele, mamele singure, femeile migrante și femeile cu venituri mici, cu locuri de muncă 
precare și care lucrează cu fracțiune de normă și le vor expune riscului de sărăcie, 
șomaj, excluziune socială și/sau lipsă de adăpost; invită Comisia să integreze o 
perspectivă de gen și să aplice integrarea dimensiunii de gen în toate inițiativele și 
programele de finanțare suplimentare ale UE, în special instrumentul Next Generation 
EU și cadrul financiar multianual 2021-2027 consolidat, pentru a se asigura că 
răspunsul politicii economice la pandemia de COVID-19 este adaptat la nevoile și 
experiențele specifice ale femeilor și propune o finanțare specifică pentru sprijinirea 
femeilor în sectoarele precare și informale și pentru stimularea microfinanțării pentru 
femeile antreprenoare;

5. remarcă faptul că, deși rata sărăciei în rândul femeilor variază considerabil de la un stat 
membru la altul, riscul de sărăcie și de excludere socială în grupurile de risc din care fac 
parte femeile mai în vârstă, femeile necăsătorite, femeile cu copii și mamele singure, 
femeile refugiate și migrante, femeile de culoare, femeile din minoritățile etnice, 
femeile homosexuale, bisexuale și transgen și femeile cu dizabilități este foarte ridicat, 
tendința medie fiind că femeile sunt mai expuse riscului de sărăcie și de excludere 
socială decât bărbații (22,8 % în 2018 în UE); ia act de faptul că alți factori de risc 
intersectoriali, cum ar fi lipsa de activitate, lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor și 
membrii de familie dependenți fac anumite categorii de femei mai vulnerabile la riscul 
de sărăcie decât altele;

6. subliniază că una din două persoane din familii de migranți din afara UE este expusă 
riscului de sărăcie sau de excluziune socială, că nivelurile muncii precare sunt deosebit 
de ridicate în rândul femeilor migrante și refugiate și că persoanele care au un statut 
dependent sau neregulamentar se confruntă cu rate extrem de ridicate de sărăcie; 
subliniază că patru din cinci membri ai comunităților rome au venituri sub pragul 
sărăciei și că mai puțin de una din cinci femei de etnie romă (cu vârsta de cel puțin 
16 ani) are un loc de muncă; subliniază că discriminarea în ceea ce privește accesul la 
educație, la formare și la un loc de muncă și calitatea lor contribuie la această realitate; 
invită UE să colaboreze cu statele membre pentru a asigura punerea deplină în aplicare a 
standardelor naționale și ale UE în materie de ocupare a forței de muncă, fără niciun fel 
de discriminare, inclusiv prin mecanisme de monitorizare, de tratare a plângerilor și de 
atac care să fie eficace, independente și accesibile tuturor lucrătorilor;

7. subliniază că, potrivit Eurostat, în prezent există 64,6 milioane de femei și 
57,6 milioane de bărbați care trăiesc în sărăcie în statele membre ale UE, ceea ce arată 
că impactul sărăciei asupra femeilor și bărbaților este diferit; ia act de faptul că aceste 
cifre arată doar numărul de femei afectate și că ele trebuie să fie examinate împreună cu 
alți indicatori, cum ar fi vârsta, speranța de viață, inegalitățile în materie de venituri, 
diferența de remunerare între femei și bărbați, tipul de gospodărie și transferurile sociale 
pentru a înțelege pe deplin importanța acestora; subliniază faptul că este probabil ca 
expunerea femeilor la sărăcie să fie subestimată și invită statele membre să colecteze 
date privind sărăcia într-un mod care să reflecte realitatea familială și personală a 
persoanelor respective, împreună cu datele relevante privind egalitatea, și să efectueze 
analize de gen ale statisticilor și ale politicilor privind sărăcia, deoarece nu se poate 
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presupune că în gospodării resursele sunt împărțite în mod egal între bărbați și femei;

8. consideră că prostituția este o formă gravă de violență și de exploatare care afectează 
majoritar femeile și copiii; invită statele membre să adopte măsuri specifice de 
combatere a cauzelor economice, sociale și culturale ale prostituției și de sprijin pentru 
persoanele prostituate, pentru a le facilita reintegrarea în societate și în viața 
profesională;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că sărăcia în rândul femeilor crește odată cu vârsta, în 
principal ca urmare a acumulării diverselor inegalități cu care s-au confruntat de-a 
lungul vieții profesionale (muncă de îngrijire neremunerată legată de maternitate și alte 
responsabilități de îngrijire), a diferențelor de remunerare și timp de lucru pe tot 
parcursul vieții, femeile fiind cele care au mai des perioade de lucru întrerupte, atipice 
sau cu fracțiune de normă, care antrenează pensii mai mici, a vârstelor de pensionare 
diferite pentru bărbați și femei în unele state membre și a faptului că mai multe femei în 
vârstă trăiesc singure; constată cu regret că decalajul de pensii între femei și bărbați este 
de aproximativ 39 %, adică mai mult de dublul diferenței de remunerare dintre femei și 
bărbați, ceea ce denotă impactul progresiv al diferențelor de remunerare între femei și 
bărbați; invită statele membre și Comisia să colaboreze pentru a institui un cadru UE 
pentru sistemele de venit minim și pentru a pune în aplicare măsuri specifice de 
combatere a riscului de sărăcie și excluziune socială pentru femeile în vârstă prin 
creșterea pensiilor femeilor pentru a le alinia la cele ale bărbaților și prin menținerea 
unor sisteme de securitate socială echitabile și bazate pe solidaritate, pentru a asigura un 
venit echitabil și decent după o viață profesională;

10. subliniază că problema sărăciei persoanelor încadrate în muncă poate fi abordată la 
nivelul unora dintre cauzele și componentele sale fundamentale, cum ar fi educația, 
formarea, serviciile de îngrijire, care sunt determinante și trebuie, prin urmare, luate în 
considerare în procesul de elaborare a politicilor;

11. subliniază faptul că sărăcia în rândul femeilor este o problemă multidimensională care 
este influențată în mod direct de lipsa de valorizare corectă a muncii efectuate în mod 
tipic de femei, de impactul întreruperilor parcursului profesional asupra promovării și 
acumulării drepturilor de pensie, de accesul inegal la contracte de muncă sigure și la 
condiții de muncă de calitate, de distribuirea inegală a responsabilităților de îngrijire și a 
activităților casnice neremunerate, de segregarea în educație și ulterior pe piața muncii, 
ceea ce face că femeile reprezintă cea mai mare proporție de lucrători cu salarii mici; 
constată, prin urmare, că, pentru a reduce inegalitățile persistente și feminizarea 
sărăciei, trebuie promovate acțiuni și politice în diferite domenii și, pentru a remedia 
sistematic diferențele de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și segregarea 
pieței muncii, trebuie luate măsuri începând de la îmbunătățirea educației la garantarea 
accesului la servicii de înaltă calitate de îngrijire a copiilor, abordabile și disponibile; își 
reiterează, în acest sens, apelul adresat statelor membre de a transpune rapid și a pune 
pe deplin în aplicare Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată;

12. solicită Comisiei să introducă noi inițiative care să favorizeze crearea de locuri de 
muncă pentru femei, în special pentru femeile care se confruntă cu multiple forme de 
discriminare, nu doar pentru a reduce sărăcia, ci și pentru a promova calitatea locurilor 
de muncă și independența lor financiară, evitând o mai mare precaritate a locurilor de 
muncă;
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13. invită Comisia și statele membre să introducă inițiative pentru promovarea emancipării 
femeilor prin educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, precum și 
accesul la finanțare, antreprenoriatul în rândul femeilor și reprezentarea femeilor în 
sectoarele orientate spre viitor, pentru a garanta accesul la locuri de muncă de înaltă 
calitate; solicită, în special, o mai bună promovare a disciplinelor STIM, a educației 
digitale, a inteligenței artificiale și a alfabetizării financiare, pentru a combate 
stereotipurile dominante și a se garanta că mai multe femei pătrund în aceste sectoare și 
contribuie la dezvoltarea lor;

14. insistă asupra desfășurării unui dialog regulat cu femeile care se confruntă cu sărăcia și 
cu factorii de decizie prin intermediul forumurilor la nivel național, regional și 
european, pentru a monitoriza eficacitatea politicilor/serviciilor actuale și a sugera 
soluții;

15. constată că 70 % din personalul din domeniul sănătății și al asistenței sociale precum 
medicii, asistentele medicale și personalul din sectorul asistenței medicale sunt femei; 
invită Comisia și statele membre să orienteze investițiile publice pentru a răspunde 
nevoilor femeilor care prestează servicii de sănătate, cum ar fi echipamente de protecție, 
inclusiv produsele sanitare, și să majoreze semnificativ salariile și să îmbunătățească 
simțitor condițiile de muncă în sectoarele dominate de femei;

16. subliniază necesitatea de a asigura o finanțare adecvată pentru ONG-uri și accentuează 
nevoia ca acestea să aibă acces la fondurile UE pentru a putea oferi servicii inovatoare 
și eficace de combatere a sărăciei;

17. constată că marea majoritate a comercianților, angajaților și agenților de curățenie sunt 
femei, cărora li se plătește adesea doar salariul minim, și mai observă că pandemia de 
COVID-19 le-a expus unui risc de sărăcie crescut; subliniază nevoia urgentă de a 
extinde drepturile la concedii plătite, telemuncă, muncă cu fracțiune de normă și de a 
îmbunătăți protecția socială a femeilor cu locuri de muncă precare sau care și-au pierdut 
deja locul de muncă, și de a crea plase socio-economice de siguranță pentru femeile cu 
locuri de muncă sau contracte precare;

18. subliniază necesitatea de a asigura accesul la servicii de îngrijire a copiilor pentru toate 
tipurile de părinți și de familii cu membri care prestează servicii esențiale, și de a 
îmbunătăți sprijinul pentru familiile vulnerabile, inclusiv pentru cei care îngrijesc 
membri de familie cu dizabilități;

19. invită Comisia să dea un răspuns la nivel european în sensul extinderii sprijinului 
acordat întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei în timpul crizei și după 
terminarea ei;

20. invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil propuneri de eliminare a diferențelor 
de remunerare și de pensii între bărbați și femei, printre altele, prin promovarea 
principiului remunerației egale pentru muncă de valoare egală și salută angajamentul 
său de a prezenta o propunere privind măsurile obligatorii de asigurare a transparenței 
salariale înainte de 2021, astfel cum se menționează în Strategia pentru egalitatea de gen 
2020-2025, precum și de a revizui, printre altele, obiectivele de la Barcelona și de a lua 
în calcul creditele de pensii pentru întreruperile de carieră din cauza activităților de 
îngrijire, toate acestea contribuind la combaterea sărăciei bazate pe gen și la promovarea 
egalității de șanse și a participării femeilor pe piața forței de muncă; invită Comisia să 
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prezinte în timp util o revizuire a Directivei 2006/54/CE (Directiva privind egalitatea de 
tratament) și să includă interzicerea oricărei discriminări bazate pe orientarea sexuală, 
pe identitatea de gen sau pe reatribuirea de gen;

21. invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o strategie europeană post-2020 
ambițioasă pentru persoanele cu dizabilități, care să includă propuneri de asigurare a 
conștientizării drepturilor juridice, inclusiv a dreptului la muncă și a dreptului la 
angajare a persoanelor cu dizabilități și măsuri de încurajare a integrării acestora pe 
piața muncii și de promovare a egalității de șanse, acordând o atenție deosebită situației 
cu care se confruntă femeile cu dizabilități și modalităților de combatere a formelor de 
discriminare multiplă;

22. invită Comisia și statele membre să examineze și să abordeze sistematic problema 
sărăciei în rândul femeilor încadrate în muncă, sub toate formele și ținând seama de 
toate cauzele sale;

23. regretă faptul că lucrătorii din sectorul serviciilor de îngrijire sunt adesea deosebit de 
vulnerabili din cauza condițiilor precare de muncă și a lipsei de protecție socială și 
protecție a muncii adecvate, în special lucrătorii casnici, și că rolul lor a fost în mod 
tradițional subestimat; invită Comisia să adopte o strategie a UE privind activitățile de 
îngrijire, care să răspundă impactului social asupra persoanelor cu responsabilități de 
îngrijire, care sunt în mod disproporționat femei; subliniază că această strategie ar trebui 
să antreneze investiții semnificative în sectoarele activităților de îngrijire, să consolideze 
politicile de echilibrare a responsabilităților de muncă și de îngrijire de-a lungul vieții 
unei persoane și să acopere deficitele de forță de muncă, în special prin formare, 
recunoașterea competențelor și condiții de muncă mai bune în aceste sectoare.
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