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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 comunicarea Comisiei intitulată „O Europă socială puternică pentru tranziții 
juste” (COM(2020)0014) a fost publicată înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-
19;

B. întrucât femeile sunt afectate în mod disproporționat de pandemia de COVID-19, în 
special femeile care lucrează în locuri de muncă precare și în sectoare „feminizate”, 
cum ar fi sănătatea, comerțul cu amănuntul sau serviciile de îngrijire; întrucât punerea în 
aplicare a unor politici adecvate privind echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată și repartizarea egală a responsabilităților de îngrijire este absolut necesară pentru 
a concilia viața profesională cu viața privată și viața de familie și a facilita participarea 
egală a femeilor la piața muncii, deoarece femeile rămân principalii îngrijitori;

C. întrucât femeile, inclusiv femeile cu dizabilități, cele cu probleme de sănătate, femeile 
migrante și cele aparținând minorităților etnice, femeile în vârstă, femeile cu mai puține 
calificări în sistemul academic formal, mamele singure, femeile care locuiesc în zone 
rurale, precum și persoanele LGBTQI+ fac mai des obiectul unor forme multiple și 
intersecționale de discriminare;

D. întrucât femeile sunt subreprezentate în pozițiile de conducere din politică și economie 
în care se concep răspunsurile strategice la pandemia de COVID-19; întrucât femeile ar 
trebui să participe la procesul de luare a deciziilor, pentru a-l îmbogăți cu mai multe 
perspective, cunoștințe și experiență, ceea ce ar duce la rezultate politice mai bune;

E. întrucât, din cauza pandemiei de COVID-19 și a măsurilor de combatere a acesteia, și 
anume izolarea și munca la distanță, femeile aflate în relații abuzive au devenit 
permanent expuse la violență, ceea ce a dus la creșterea numărului de cazuri de violență 
la adresa femeilor; întrucât unul dintre efectele izolării a fost o explozie a violenței de 
gen și a violenței din cadrul familiei cu circa 30 % în mai multe țări europene; întrucât 
un total de peste 243 de milioane de femei între 15 și 49 de ani din întreaga lume au fost 
victime ale violenței sexuale și/sau fizice în ultimele 12 luni;

F. întrucât, în pofida faptului că egalitatea de gen este unul dintre principiile fundamentale 
ale Uniunii Europene, consacrat la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE), la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) și la articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă este 
de 11,7 %, diferența de remunerare este de 15,7 %, iar decalajul de pensii este de 
30,1 %;

G. întrucât COVID-19 a scos la lumină o problemă de durată în domeniul furnizării de 
servicii de îngrijire în UE, corelată în special cu echilibrul între viața profesională și cea 
privată; întrucât serviciile de îngrijire trebuie privite în ansamblu ca o serie continuă de 
activități, ce cuprinde îngrijirea copiilor, îngrijirea după orele de școală, îngrijirea 
persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în vârstă; întrucât peste 50 % dintre 
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îngrijitorii cu vârsta sub 65 de ani combină serviciile de îngrijire cu încadrarea în 
muncă, fiind foarte dificil să mențină echilibrul între acestea; întrucât îngrijitorii pot 
prefera locurile de muncă cu calificare redusă și slab remunerate, deoarece acestea pot fi 
adaptate la programul lor de îngrijire, și este posibil să fie obligați să își reducă timpul 
de lucru sau să renunțe la munca remunerată; întrucât între 7 % și 21 % dintre 
îngrijitorii informali își reduc timpul de lucru și între 3 % și 18 % se retrag de pe piața 
muncii;

H. întrucât discriminarea de gen de acasă și de pe piața muncii poate determina o 
distribuire inegală a resurselor, femeile devenind mai vulnerabile la sărăcie și 
excluziune socială decât bărbații; întrucât, dacă ajung într-o situație de sărăcie, femeile 
au șanse mai mici de a ieși din ea;

I. întrucât 15 % dintre gospodăriile cu copii de la nivelul UE sunt gospodării 
monoparentale; întrucât, în medie, 85 % dintre aceste gospodării sunt administrate de 
mame singure, și 47 % dintre gospodăriile monoparentale au fost supuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială în 2017; întrucât aceste gospodării monoparentale au 
fost afectate în mod disproporționat de pandemia de COVID-19;

J. întrucât lipsa de adăpost în rândul femeilor este o problemă din ce în ce mai mare; 
întrucât femeile fără adăpost se confruntă în continuare cu provocări specifice în 
contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, deoarece spațiile de cazare 
temporară și de urgență favorizează transmiterea bolilor și comiterea unor acte de 
violență de gen și nu oferă acces la servicii de igienă și asistență medicală;

K. întrucât segregarea orizontală și verticală a pieței muncii din UE este încă semnificativă, 
femeile fiind suprareprezentate în sectoarele mai puțin profitabile; întrucât pandemia de 
COVID-19 a afectat mai ales femeile cu contracte de muncă precare, deoarece acestea 
au fost primele care și-au pierdut locurile de muncă, lucru ce a avut consecințe 
financiare pentru familii și independența lor economică și a avut drept rezultat o 
protecție insuficientă în domeniul securității sociale în timpul crizei;

L. întrucât antreprenorii din domeniul start-upurilor, din care 70 % sunt bărbați, iar 30 % 
sunt femei, și persoanele care desfășoară activități independente, din care 34,4 % sunt 
femei, au fost afectați considerabil de criza provocată de pandemia de COVID-19; 
întrucât un studiu actualizat care să arate consecințele pe termen scurt, mediu și lung ale 
epidemiei de COVID-19 asupra antreprenoriatului în rândul femeilor în UE-27 ar fi o 
sursă valoroasă de informații pentru factorii de decizie europeni;

M. întrucât educația și competențele digitale sunt esențiale pentru adaptarea la tranziția 
digitală a economiei și a societății europene; întrucât femeile sunt subreprezentate în 
sectoarele TIC, științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și inteligenței 
artificiale (IA); întrucât doar 17 % din specialiștii în domeniul TIC și 34 % din 
absolvenții de STIM sunt femei; întrucât, totodată, în sectorul TIC, femeile câștigă cu 
19 % mai puțin decât bărbații; întrucât există o disparitate de gen de 11 % în domeniul 
competențelor digitale, iar disparitatea este mai mare în cazul competențelor de bază și 
în special în rândul persoanelor de peste 55 de ani; întrucât antreprenoriatul în rândul 
femeilor consolidează capacitarea femeilor și incluziunea socială și stimulează ocuparea 
forței de muncă, sprijină diversificarea activităților antreprenoriale, stimulează inovarea 
și creșterea; întrucât potențialul pentru o tranziție justă se bazează și pe noile locuri de 
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muncă verzi în sectoarele care cer adesea competențe digitale și în domeniul TIC 
avansate;

N. întrucât presiunea asupra femeilor a crescut și mai mult; întrucât noile forme de muncă 
impuse, cu un program ce poate fi prelungit și care nu mai respectă separarea vieții 
profesionale de cea privată, au dus la o explozie de noi forme de hărțuire psihologică și 
sexuală, atât online cât și offline, în timpul izolării; întrucât marea majoritate a 
companiilor și a guvernelor nu au instituit niciun fel de măsuri de combatere a acestor 
fenomene;

O. întrucât femeile sunt afectate în mod disproporționat de sărăcia energetică și abia își 
permit să plătească consumul de energie; întrucât forța de muncă din sectorul energetic 
este formată în principal din bărbați (77,9 %), femeile reprezentând doar 22,1 %; 
întrucât aceeași tendință pare să se înregistreze în sectorul energiilor regenerabile, unde 
femeile reprezintă mai puțin de 30 % din forța de muncă;

P. întrucât al doilea principiu al Pilonului european al drepturilor sociale (PEDS) consacră 
egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea 
pe piața muncii, condițiile de angajare și evoluția carierei;

Q. întrucât femeile au fost nevoite să se ocupe în continuare, în cea mai mare măsură, de 
treburile casnice și de educația copiilor în această perioadă; întrucât stresul mental în 
rândul femeilor a crescut, ca urmare a trecerii de la dublarea la triplarea volumului de 
muncă zilnic; întrucât responsabilitățile de îngrijire neremunerate sunt un factor de 
încetinire sau un obstacol în calea evoluției femeilor în carieră și au un impact redus sau 
nu au deloc impact asupra vieții profesionale a bărbaților, creând, ca urmare a acestui 
fapt, o disparitate salarială și determinând subreprezentarea femeilor în anumite 
sectoare;

R. întrucât tranziția digitală, tranziția verde și schimbările demografice din societate 
reprezintă atât provocări, cât și oportunități, iar strategia noastră de abordare a acestora 
trebuie să fie echitabilă din punct de vedere social și justă; întrucât această strategie 
trebuie să sprijine, să coordoneze și să completeze acțiunile statelor membre de 
promovare a egalității;

S. întrucât femeile erau deja primele victime ale sărăciei în Europa; întrucât aceste victime 
includ familiile monoparentale – peste 80 % dintre ele sunt formate din mame singure – 
care sunt expuse riscului de a trăi în condiții precare și de a se adânci în sărăcie; întrucât 
ONG-ul OXFAM estimează că 500 de milioane de persoane în întreaga lume ar putea 
pot ajunge în sărăcie, reprezentând 10 % din populația globală, și că vor fi afectate în 
primul rând femeile;

T. întrucât această criză a arătat, de asemenea, lipsa foarte mare de solidaritate de la nivel 
european; întrucât o serie de guverne se folosesc în prezent de pandemie pentru a-și 
retrage nu numai angajamentele privind mediul, ci și pentru a restrânge drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor și ale femeilor,

1. invită Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a plasa Pilonul european al 
drepturilor sociale în centrul programelor de redresare economică; insistă ca Comisia și 
Consiliul să țină cont de dimensiunea de gen și să integreze dimensiunea de gen în 
buget în toate aspectele PEDS, pentru a promova egalitatea de gen, egalitatea de șanse și 
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participarea femeilor pe piața forței de muncă, abordând diferențele de gen în ocuparea 
forței de muncă, precum și pentru a promova condiții de muncă echitabile, o protecție 
socială accesibilă și durabilă și implicarea femeilor în procesele decizionale, la toate 
nivelurile; subliniază că integrarea perspectivei de gen trebuie să devină o parte 
integrantă a acestui plan; invită Comisia să respecte principiul subsidiarității, astfel cum 
este consacrat în tratate în momentul prezentării acestui plan;

2. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare politicile și cadrele de dialog 
social, care sunt necesare pentru a realiza progrese în tranziția ecologică către 
neutralitatea climatică, fără a lăsa pe nimeni în urmă; aceasta înseamnă că procesul va fi 
deschis celor mai vulnerabili și marginalizați europeni, în special femeilor, și le va întări 
reziliența, generând prosperitate pentru întreaga societate, printr-o abordare favorabilă 
incluziunii, acordând protecție adecvată lucrătorilor și creând locuri de muncă de 
calitate;

3. invită Comisia, Eurostat, statele membre și Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) să colecteze în mod regulat date defalcate în funcție 
de gen și vârstă cu privire la COVID-19 și la impactul socioeconomic al virusului; 
subliniază că măsurile de redresare trebuie să fie însoțite de date defalcate în funcție de 
gen, acordând o atenție deosebită domeniilor în care datele sunt puține și nu pot fi 
comparate, pentru ca deciziile să fie luate în cunoștință de cauză la nivelul UE, precum 
și la nivel național și regional;

4. constată că, din cauza subreprezentării femeilor, tranzițiile energetice nu beneficiază de 
talente variate și, astfel, se împiedică schimbarea transformatoare necesară pentru a 
atinge obiectivele Acordului de la Paris (obiectivele globale privind clima) și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; solicită participarea egală a femeilor la 
forța de muncă, aceasta fiind importantă pentru mediul de afaceri, economie, dezvoltare 
socială și mediu; evidențiază că o forță de muncă diversificată oferă rezultate mai bune, 
nu numai sub aspectul potențialului mai mare de creativitate și inovare, ci și al unei mai 
bune luări a deciziilor și al creșterii profiturilor;

5. invită Comisia să monitorizeze Strategia europeană pentru egalitatea de gen (2020-
2025) și invită statele membre să adopte strategii naționale privind egalitatea de gen 
întemeiate pe strategia europeană, aceasta fiind o componentă importantă a măsurilor 
socioeconomice luate în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19;

6. subliniază că egalitatea de gen nu reprezintă doar un obiectiv de dezvoltare major în 
sine, ci mărește totodată productivitatea economiei și îmbunătățește perspectivele 
viitoarelor generații; subliniază că este important ca femeile să fie prezente într-o 
proporție mai mare în posturile de decizie de la nivel local care gestionează tranziția 
energetică și economia circulară netoxică, lucru ce poate crește inovarea și 
rentabilitatea, reduce riscul și consolidează practicile sustenabile;

7. subliniază că este necesar să se implice un număr mai mare de femei și de tineri în 
guverne, în sectorul bancar, în companii, universități și ONG-uri, pentru a pune în 
practică un evantai larg de strategii, astfel încât tranziția verde să devină mai 
diversificată și mai favorabilă incluziunii;

8. constată că femeile joacă un rol esențial în crearea unui sector energetic sustenabil și în 
succesul unei tranziții energetice mai rapide; subliniază că în sectorul energiei 
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sustenabile trebuie atrase, fidelizate în posturi și promovate mai multe femei, 
încurajându-se o mai mare diversitate a competențelor;

9. invită Comisia și Consiliul să examineze îndeaproape nevoile femeilor pentru a 
promova egalitatea de gen și pentru a facilita participarea femeilor pe piața forței de 
muncă în timpul crizei de COVID-19 și ulterior acesteia; solicită o strategie ambițioasă 
de asistența socială și un plan demografic pentru a îmbunătăți serviciile de îngrijire a 
copiilor de înaltă calitate, precum și infrastructurile de îngrijire extrașcolară și de 
îngrijire pe termen lung, accesibile și la prețuri abordabile; îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată; invită statele membre și Comisia să exploateze toate 
sinergiile din cadrul instrumentelor financiare relevante ale UE, pentru a dezvolta 
infrastructura și serviciile de îngrijire necesare; invită Comisia și statele membre să 
depună toate eforturile, inclusiv prin adoptarea dispozițiilor Convenției de la Istanbul, 
pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor, copiilor și persoanelor în 
vârstă, care s-au înmulțit semnificativ datorită restricțiilor instituite pentru a face față 
pandemiei;

10. invită statele membre să stabilească, cât timp măsurile adoptate pentru a combate criza 
provocată de pandemia de COVID-19 sunt încă în vigoare, un concediu special pentru 
îngrijitori și părinții încadrați în muncă, care să nu fie transferabil și care să fie 
remunerat integral;

11. invită Comisia să colecteze date cu privire la furnizarea diferitelor tipuri de îngrijiri, 
pentru a le folosi în cadrul unui studiu care să analizeze decalajele în materie de 
îngrijire, cu scopul de a propune un pact privind îngrijirea menit să sprijine tranziția 
către o economie a serviciilor de îngrijire; observă că pactul privind îngrijirea trebuie să 
creeze sinergii cu competențele statelor membre și ale regiunilor, ar trebui să 
urmărească îmbunătățirea cooperării și a coordonării și să asigure investiții relevante și 
o legislație europeană avantajoasă;

12. îndeamnă Consiliul și Comisia să se asigure că integrarea dimensiunii de gen în general 
și în buget se află în centrul tuturor măsurilor de redresare, incluzând învățămintele trase 
din criza provocată de pandemia de COVID-19;

13. subliniază faptul că Comisia și Consiliul trebuie să aibă ca principiu director faptul că 
femeile și bărbații ar trebui să beneficieze de o remunerație egală pentru muncă egală, 
inclusiv atunci când elaborează măsuri de răspuns la criza provocată de COVID-19, în 
care trebuie integrată perspectiva de gen; salută angajamentul Comisiei de a prezenta, 
până la sfârșitul lui 2020, măsuri obligatorii privind transparența remunerării, pentru a 
combate în mod eficace diferențele de remunerare și de pensii între femei și bărbați, 
independența economică a femeilor fiind afectată de criză, așa cum sugerează primele 
rapoarte; subliniază, în acest sens, că este necesar ca Comisia și statele membre să 
introducă măsuri de combatere a segregării de gen în sectoarele profesionale 
„feminizate” și să încerce să reducă diferențele de remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

14. invită statele membre ale UE să transpună și să pună în aplicare Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată, în timp util și în mod efectiv; invită, 
totodată, Comisia să monitorizeze în mod eficace punerea în aplicare a acesteia; invită 
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statele membre să analizeze ce măsuri complementare ar fi necesare pentru a asigura un 
echilibru mai bun între viața profesională și cea privată a părinților integrați pe piața 
muncii, acordând atenția cuvenită gospodăriilor monoparentale;

15. invită Comisia să colecteze date privind furnizarea unor tipuri diferite de îngrijire 
(îngrijirea copiilor, îngrijirea persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități sau a 
celor care au nevoie de îngrijire de lungă durată), care să fie incluse într-un studiu ce 
examinează diferențele de îngrijire, cu scopul de a oferi informații pentru o inițiativă de 
strategie europeană privind îngrijirea; observă că o astfel de strategie ar trebui să 
respecte competențele statelor membre prevăzute în tratate, dar ar avea scopul de a 
îmbunătăți cooperarea și coordonarea tuturor măsurilor, fapt ce ar fi benefic atât pentru 
îngrijitorii informali din UE, cât și pentru persoanele pe care aceștia le îngrijesc; 
subliniază că cooperarea la nivel european, împreună cu utilizarea eficientă a fondurilor 
UE, poate contribui la elaborarea unor servicii de îngrijire de calitate, accesibile și la 
prețuri abordabile;

16. condamnă faptul că pandemia este folosită ca pretext pentru ca unele guverne să facă 
pași înapoi în ceea ce privește unele drepturi fundamentale ale lucrătorilor și ale 
femeilor; reamintește dreptul inalienabil de a avea acces la asistență medicală, precum și 
dreptul de a dispune de propriul corp; subliniază, prin urmare, că trebuie garantate 
servicii de sănătate reproductivă, contracepție și avort, inclusiv prin prelungirea duratei 
prevăzute de lege pentru efectuarea unui avort; 

17. subliniază că au apărut noi nevoi de servicii de îngrijire a copiilor, ca urmare a 
numărului tot mai mare de familii cu două surse de venit și de familii monoparentale; 
reliefează că serviciile de îngrijire a copiilor disponibile, accesibile și la prețuri 
rezonabile sunt esențiale pentru a le permite părinților să rămână pe piața muncii sau să 
intre pe această piață și pentru a reduce diferențele de gen în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă; subliniază totuși că aceste servicii de îngrijire a copiilor ar trebui să fie 
disponibile și pentru copiii unor părinți aflați în căutarea unui loc de muncă și pentru 
copiii aflați în situații familiale precare;

18. subliniază că, având în vedere noile tendințe demografice, cum ar fi societățile în curs 
de îmbătrânire, ratele natalității mai scăzute și, prin urmare, împuținarea populației de 
vârstă activă, nevoia de servicii de îngrijire pe termen lung formale și informale a 
căpătat o importanță mai mare ca niciodată; subliniază că furnizarea de servicii de 
îngrijire și de infrastructură este deosebit de importantă pentru femei, care sunt adesea 
mai implicate decât bărbații atât în îngrijirea formală, cât și în cea informală a 
persoanelor în vârstă și/sau a persoanelor cu dizabilități, majoritatea acestora fiind, și 
ele, femei; subliniază că, în cazul îngrijitorilor informali, este important să existe 
formule de concediu pentru susținerea familiilor și să se garanteze dreptul la asigurări 
sociale;

19. subliniază că s-a înregistrat o evoluție specifică în domeniul furnizării de îngrijiri pe 
durata aplicării măsurilor impuse de COVID-19; în acest context, invită Comisia să 
servească drept platformă de facilitare a schimburilor de bune practici privind calitatea, 
accesibilitatea și prețurile rezonabile ale serviciilor de îngrijire, precum și diferitele 
modele de servicii de îngrijire; îndeamnă Comisia să examineze situația îngrijitorilor 
informali și să facă schimb de bune practici despre modul în care statele membre își 
regularizează activitatea;
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20. invită statele membre să capaciteze femeile în domeniile IA, TIC și STIM, prin 
intermediul unei educații digitale accesibile, adaptate și de înaltă calitate, al formării și 
dezvoltării de competențe individualizate, ținând seama de digitalizarea economiei și a 
pieței muncii pentru a atinge echilibrul de gen; subliniază, în acest sens, că este necesar 
să se urmărească nu numai formarea și dezvoltarea competențelor online, ci și formare 
specifică în domeniu; invită Comisia să adopte măsuri concrete de integrare a 
perspectivei de gen în punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică și a Agendei 
digitale;

21. constată cu îngrijorare că munca la distanță, care a fost promovată ca una dintre 
măsurile de limitare a răspândirii COVID-19, tinde, potrivit tuturor indiciilor, să se 
permanentizeze pe piața muncii și ar putea afecta grav condițiile de muncă, în special 
pentru femei, cu ore de muncă prelungite, acestea trebuind să se ocupe în același timp 
de treburile casnice și de îngrijirea membrilor familiei; îndeamnă să se ia măsuri pentru 
a se asigura respectarea legii, prin consolidarea controalelor privind respectarea 
timpului de lucru, promovarea unor condiții de muncă și a unor perioade de repaus 
sănătoase și sigure, în conformitate cu dreptul muncii;

22. observă că tranziția la energia verde oferă oportunități de combatere a discriminării 
sistemice pe criterii de gen și permite societăților să profite de avantajele oferite de o 
forță de muncă mai diversificată; solicită includerea unei game diversificate de 
competențe, inclusiv geniu civil, știința mediului, marketing, predare și acțiune 
comunitară;

23. evidențiază că s-au creat oportunități de carieră și parcursuri profesionale actuale și 
viitoare, în parteneriat cu instituții de învățământ, precum și programe și politici 
favorabile incluziunii și de stimulare pentru femei și fete în domeniile STIM și în 
domenii altele decât STIM;

24. invită Comisia și statele membre să asigure accesul egal la tehnologie, educație, 
formare, ocuparea forței de muncă, sisteme de protecție socială și asistență medicală 
pentru toți, ținând seama în mod corespunzător de nevoile femeilor care se confruntă cu 
multiple forme de discriminare, inclusiv femeile cu dizabilități și cu probleme de 
sănătate, femeile aparținând minorităților rasiale și etnice, femeile în vârstă, femeile 
care nu și-au continuat studiile după școala secundară, mamele singure, femeile care 
trăiesc în zonele rurale și periferice, precum și persoanele LGBTQI+, pentru a crește 
potențialul acestora pe piața forței de muncă și participarea lor la viața socială și civică, 
pentru a asigura egalitatea de șanse și pentru a elimina diferența de remunerare între 
femei și bărbați;

25. insistă ca perspectiva de gen să fie integrată în viitoarea Strategie privind egalitatea 
pentru persoanele cu dizabilități din 2021, acordând atenția cuvenită îmbunătățirii 
accesului la piața muncii prin măsuri și acțiuni specifice;

26. subliniază că perspectiva de gen trebuie integrată în politicile și programele de formare, 
deoarece regiunile cele mai afectate de criză merită un viitor mai bun, întemeiat pe 
sustenabilitate, echitate și justiție socială;

27. invită Comisia și statele membre să asigure participarea femeilor la procesul de luare a 
deciziilor privind răspunsurile strategice la pandemia de COVID-19;
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28. invită Comisia și Consiliul să adopte măsuri de politică obligatorii în ceea ce privește 
transparența remunerării și salariul minim;

29. invită Comisia să adopte o abordare specifică destinată mamelor singure, deoarece ele 
sunt deosebit de vulnerabile din punct de vedere economic, dat fiind că adesea câștigă 
mai puțin decât bărbații și este mai probabil să părăsească piața muncii atunci când se 
nasc copiii; invită Comisia să consolideze, în acest context, punerea în aplicare a 
instrumentelor legale existente privind încasarea pensiei alimentare în zone 
transfrontaliere, informând totodată publicul de disponibilitatea lor; îndeamnă Comisia 
să coopereze îndeaproape cu statele membre pentru a identifica problemele practice 
legate de încasarea pensiei alimentare în situații transfrontaliere și să elaboreze 
instrumente pentru executarea eficace a obligațiilor de plată;

30. invită statele membre să facă un pas înainte relevant în combaterea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați, investind în sectoare predominant feminine și precare, 
și anume în sectorul îngrijirii și al curățeniei, îmbunătățind condițiile de muncă și 
încurajând o recunoaștere economică și socială mai mare a acestor activități;

31. îndeamnă statele membre să deblocheze negocierile asupra Directivei privind femeile în 
consiliile de administrație și a Directivei privind combaterea discriminării;

32. salută angajamentul Comisiei de a prezenta măsuri obligatorii privind transparența 
remunerării până la sfârșitul anului 2020; subliniază, în acest sens, că este important ca 
partenerii sociali și toate părțile interesate să coopereze pe deplin și să se implice;

33. invită statele membre să își îmbunătățească planurile de repartizare echitabilă a 
responsabilităților de îngrijire neremunerate, și anume îngrijirea copiilor și a 
persoanelor în vârstă, prin adoptarea unor bune practici și urmarea unor exemple 
eficiente;

34. invită Comisia și statele membre să recunoască valoarea deosebit de importantă pentru 
societate a lucrătorilor din îngrijire, care au fost în prima linie în timpul pandemiei de 
COVID-19, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale acestora și pentru a revaloriza 
aceste profesii, cu implicarea partenerilor sociali și prin negocieri colective;

35. invită statele membre să se asigure că angajatorii și administrațiile publice creează o 
structură eficientă de prevenire și combatere a actelor de violență asupra femeilor, în 
cadrul muncii de la distanță, comise de angajați sau împotriva angajaților;

36. subliniază faptul că, în întreaga Europă, familiile monoparentale sunt mai vulnerabile la 
sărăcie și insecuritate decât alte familii; solicită, prin urmare, pentru acestea o protecție 
socială mai mare, mărirea alocațiilor familiale și acces garantat la serviciile publice, 
inclusiv la locuințe; solicită să se ia măsuri de urgență pentru a proteja femeile cele mai 
sărace și mai vulnerabile, inclusiv familiile monoparentale, și pentru a le oferi o viață 
mai sigură;

37. invită statele membre să asigure un sprijin social și financiar adecvat pentru persoanele 
aflate în situații precare, inclusiv pentru femeile expuse riscului de sărăcie sau pentru 
cele care trăiesc în sărăcie, nu au adăpost sau sunt vulnerabile la excluziunea socială;

38. insistă să se aplice politici ambițioase destinate celor mai vulnerabile grupuri, cum ar fi 
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refugiații, migranții, romii etc.; 

39. subliniază că trebuie sprijinită alfabetizarea digitală prin educație și furnizarea de 
resurse, pentru a reduce decalajul digital, care a fost pus în evidență atunci când munca 
și școala, precum și multe servicii și facilități, s-au mutat brusc online;

40. încurajează statele membre să urmeze orientările Comisiei pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă din UE, inclusiv combaterea muncii precare care este practicată adesea 
mai mult de femei decât de bărbați, ținând seama în mod corespunzător de modelele lor 
naționale de piață a forței de muncă; invită Comisia să examineze condițiile de muncă 
ale lucrătorilor de pe platforme, pentru a sugera îmbunătățiri ale situației lor specifice, 
având în vedere faptul că pandemia de COVID-19 poate doar consolida tendințele 
negative ale ocupării forței de muncă în rândul acestora;

41. evidențiază schimbările pe care le aduce tranziția justă pe piața forței de muncă și în 
distribuirea noilor locuri de muncă ecologice; invită Comisia și statele membre să 
elaboreze strategii pentru a asigura accesul femeilor la noi locuri de muncă ecologice și 
pentru a reduce disparitatea de gen în ocuparea forței de muncă în sectorul energiei din 
surse regenerabile.
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