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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 femeile sunt cele mai afectate de șomaj și întrucât, în medie, în UE, doar 
48,3 % dintre femeile cu dizabilități au un loc de muncă, comparativ cu 53,3 % dintre 
bărbații cu dizabilități1 și doar 20,7 % dintre femeile cu dizabilități sunt angajate cu 
normă întreagă, comparativ cu 28,6 % dintre bărbații cu dizabilități2;

B. întrucât, în medie, cifrele indică faptul că 29,5 % dintre femeile cu dizabilități din UE 
sunt expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, comparativ cu 27,5 % dintre 
bărbații cu dizabilități3;

C. întrucât valorile fundamentale ale UE sunt subminate, după cum arată sondajul realizat 
de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)4 și, la douăzeci de ani de la 
adoptarea Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă, persoanele LGBTI continuă să se confrunte cu discriminare la nivelul ocupării 
forței de muncă;

D. întrucât femeile și fetele se confruntă cu diverse forme de discriminare de-a lungul 
vieții, iar persoanele cu dizabilități se confruntă cu forme multiple și intersecționale de 
discriminare bazată atât pe gen, cât și pe dizabilitate, inclusiv discriminarea directă și 
indirectă, discriminarea prin asociere, refuzul adaptărilor corespunzătoare și 
discriminarea structurală sau sistemică;

E. întrucât o astfel de discriminare afectează, de asemenea, educația; întrucât tranzițiile 
digitale și verzi generează cerere pentru lucrători cu competențe digitale și ecologice din 
ce în ce mai specializate; întrucât persistă disparitățile de gen în educația digitală și 
disparitățile de gen de pe piața digitală a forței de muncă; întrucât persoanele cu 
dizabilități sunt adesea excluse din sistemul de învățământ și, prin urmare, de pe piața 
muncii și de la oportunitățile de angajare, îngreunând accesul la locuri de muncă cu 
normă întreagă și agravând astfel inegalitățile în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă și remunerarea; întrucât sensibilizarea este esențială pentru ca angajatorii și 
lucrătorii să acționeze și să reacționeze în mod corespunzător, pe baza cunoașterii 
obligațiilor și a drepturilor lor în domeniul nediscriminării;

F. subliniază că femeile au responsabilitatea treburilor casnice și reprezintă marea 
majoritate a celor care îngrijesc persoane cu dizabilități; întrucât mamele singure care 
îngrijesc copii cu dizabilități sunt expuse unui risc ridicat de sărăcie și excluziune 
socială; întrucât discriminarea pe criterii de vârstă afectează toate categoriile de vârstă, 
împreună cu posibile stereotipuri și bariere; întrucât femeile în vârstă cu dizabilități sunt 
adesea singurii îngrijitori ai membrilor familiei cu dizabilități; întrucât acest lucru are 

1 Statisticile Uniunii Europene referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC, 2017).
2 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (Indicele egalității de gen 2019).
3 Statisticile Uniunii Europene referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC, 2018).
4 O cale lungă pentru egalitatea pentru persoanele LGBTI, FRA, 2020.
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un efect direct asupra vulnerabilității lor la sărăcie și la excluziune socială, precum și 
asupra accesului lor la locuri de muncă și asupra dezvoltării lor profesionale și poate 
afecta în mod negativ condițiile de angajare a acestora,

1. invită Comisia și statele membre să includă în mod sistematic interesele și drepturile 
femeilor și fetelor cu dizabilități în toate planurile de acțiune, strategiile și politicile, în 
special în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă și politica socială, cu 
accent pe discriminarea pe criterii de gen și de dizabilitate;

2. regretă faptul că vârsta reprezintă un motiv important de discriminare la locul de muncă; 
consideră că femeile în vârstă sunt încă adesea expuse stereotipurilor și barierelor de pe 
piața forței de muncă și solicită o justiție intergenerațională bazată pe solidaritate;

3. subliniază că protecția persoanelor transgen împotriva discriminării la locul de muncă 
trebuie să fie eficace și invită statele membre să combată această discriminare, în special 
în domeniul ocupării forței de muncă;

4. invită statele membre să analizeze posibilitatea de a introduce în directivă strategii de 
acțiuni pozitive pentru grupurile care se confruntă cu discriminare gravă și structurală, 
cum ar fi cetățenii romi;

5. invită statele membre să lanseze campanii de sensibilizare cu privire la discriminare și 
să furnizeze informații clare lucrătorilor și publicului larg cu privire la drepturile și 
obligațiile lor, inclusiv dreptul la muncă și la angajare, acordând o atenție deosebită 
accesibilității, inclusiv accesului la informații și comunicare, și adaptărilor 
corespunzătoare, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap, pentru a elimina orice situație de discriminare explicită sau latentă, cu scopul 
de a ști cum să o detecteze, să o elimine, să o denunțe, inclusiv o abordare 
intersecțională care să vizeze forme multiple de discriminare, și să aibă acces la 
legislația în vigoare care o protejează; invită statele membre să facă schimb de bune 
practici în această privință, concentrându-se asupra persoanelor cel mai expuse 
riscurilor, inclusiv asupra femeilor cu dizabilități, implicând în același timp partenerii 
sociali, deoarece aceste forme de discriminare împiedică desfășurarea investițiilor și a 
eforturilor educaționale și de formare și constituie o barieră în calea dezvoltării carierei;

6. subliniază că dreptul la muncă reprezintă o precondiție esențială pentru ca femeile cu 
dizabilități să aibă într-adevăr parte de drepturi egale, independență economică și 
împlinire profesională; invită Comisia și statele membre să ia măsuri, să realizeze 
acțiuni pozitive și să adopte politici adecvate pentru a se asigura că fetele și femeile cu 
dizabilități beneficiază de aceleași norme ca toți ceilalți privind accesul la piața muncii, 
privind recrutarea și promovarea, de acces egal la formare și recalificare, de acces egal 
la credite și la alte resurse de producție, de remunerare egală pentru muncă de valoare 
egală și că pot participa la procesul decizional în condiții de egalitate cu ceilalți angajați; 
invită statele membre să adopte măsuri de combatere a discriminării și a hărțuirii la 
locul de muncă, inclusiv a hărțuirii sexuale cu care se confruntă femeile cu dizabilități, 
cum ar fi planuri de acțiune pentru combaterea discriminării la locul de muncă, în 
special în ceea ce privește genul, naționalitatea, originea socială, dizabilitățile, 
orientarea sexuală și identitatea de gen, originea etnică și religia; invită statele membre 
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să adopte măsuri de combatere a hărțuirii la locul de muncă, inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilități; subliniază, de asemenea, necesitatea unei garanții privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, cu măsuri specifice care să abordeze nevoile femeilor cu 
dizabilități;

7. invită Comisia și statele membre să țină cont de drepturile femeilor și fetelor cu 
dizabilități atunci când concep și implementează acțiuni menite să dezvolte 
competențele digitale și învățarea pe tot parcursul vieții, contribuind astfel la sisteme 
educaționale accesibile și lipsite de stereotipuri, cu măsuri educative favorabile 
incluziunii pentru a le permite femeilor și fetelor cu dizabilități să participe pe piața 
muncii, axându-se pe competențele digitale și pe învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și să asigure alegerea domeniilor de studiu pentru fetele și femeile cu 
dizabilități, astfel încât acestea să își poată alege locul de muncă din perspectiva 
dorințelor și talentelor lor și să nu fie limitate de inaccesibilitate, prejudecăți și 
stereotipuri, promovând astfel incluziunea lor socială;

8. invită Comisia să evalueze dacă statele membre prevăd dispoziții detaliate pentru 
exercitarea dreptului la concediul de maternitate, de paternitate, de creștere a copilului și 
de îngrijire, precum și formule flexibile de lucru și dacă acestea sunt adaptate la nevoile 
diverse ale mamelor cu dizabilități, ale mamelor copiilor cu dizabilități sau care suferă 
de boli de lungă durată sau ale mamelor în circumstanțe speciale, cum ar fi cele care au 
avut nașteri premature; solicită adoptarea unor măsuri mai ambițioase de promovare a 
rolului egal al bărbaților în calitate de îngrijitori; invită statele membre să prezinte 
strategii naționale pentru a sprijini îngrijitorii informali; insistă asupra necesității unor 
servicii de îngrijire a copiilor de înaltă calitate și accesibile pentru a asigura participarea 
egală a femeilor la mediul de lucru;

9. reamintește că, după cum a afirmat Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu 
handicap, în cazul în care nu se realizează adaptări rezonabile pentru femeile cu 
dizabilități, acest lucru poate constitui o discriminare în temeiul articolelor 5 și 6 din 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap;

10. solicită colectarea de date relevante și exacte, atunci când este posibil, cu privire la 
perspectiva de gen și la variabila privind dizabilitatea pe piața forței de muncă, precum 
și dimensiunea sa socială, cu scopul de a folosi aceste date drept bază pentru strategiile 
naționale și europene privind dizabilitățile, ocuparea forței de muncă și egalitatea de 
gen;

11. așteaptă cu interes evaluarea actualei strategii europene pentru persoanele cu handicap 
și propunerea Comisiei privind viitoarea strategie europeană pentru egalitatea de gen 
pentru următoarea perioadă multianuală, care urmează să fie publicată în 2021, 
combinând abordări orizontale și specifice și încorporând o perspectivă de gen 
puternică, inclusiv prin politici care promovează ocuparea forței de muncă, formarea 
profesională, plasamentele profesionale, parcursurile profesionale egale, remunerarea 
egală pentru muncă de valoare egală, adaptarea la locul de muncă și educația continuă, 
acordând atenție incluziunii digitale a femeilor cu dizabilități și nevoii de a proteja 
echilibrul între viața profesională și cea privată;

12. invită Consiliul să adopte Directiva orizontală de combatere a discriminării și să adopte 
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o abordare intersectorială în toate politicile și în întreaga legislație UE de combatere a 
discriminării;

13. solicită optimizarea utilizării instrumentelor de finanțare existente ale UE, precum 
programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru a promova accesibilitatea și 
nediscriminarea și pentru a aborda situația ocupării forței de muncă și condițiile 
socioeconomice ale femeilor cu dizabilități; invită statele membre să faciliteze accesul 
la finanțare pentru părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile societății civile și 
organismele de promovare a egalității; 

14. invită, de asemenea, Comisia și statele membre să adopte măsuri, de exemplu prin 
optimizarea fondurilor structurale ale UE, de încurajare și promovare a întreprinderilor 
implicate în recrutarea persoanelor cu dizabilități, pentru a le îmbunătăți accesul la 
oportunități de angajare și pentru a sprijini persoanele cu dizabilități să devină 
antreprenori, cum ar fi prin conceperea unei etichete care poate fi recunoscută din 
exterior, pentru a ilustra conformitatea acestora cu normele, precum și activitatea pe 
care o desfășoară, oferindu-le, în același timp, posibilitatea de a împărtăși inițiativele 
lansate pentru a realiza acest lucru;

15. invită statele membre să acorde o atenție deosebită detectării violenței împotriva fetelor 
și a femeilor cu dizabilități, pentru a o identifica și a o preveni în timp util.
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