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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:

1. ia act de faptul că diferența de remunerare între femei și bărbați în cele 28 de state 
membre ale UE se ridică la 15,7 %, că femeile sunt mai afectate de contractele atipice și 
flexibile (contractele cu zero ore de lucru, munca temporară, munca cu fracțiune de 
normă etc.) decât bărbații și că femeile sunt mai predispuse să se confrunte cu sărăcie și 
să se încadreze în categoria celor mai săraci lucrători, ca urmare a acestor contracte cu 
un nivel scăzut de securitate;

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 altor grupuri extrem de vulnerabile din societate, deoarece efectele 
acesteia vor fi resimțite cel mai mult de către lucrătorii din sectorul serviciilor, de 
lucrătorii care desfășoară activități independente, de lucrătorii temporari și sezonieri 
etc., dintre care o proporție mai mare este reprezentată de femei;

3. remarcă faptul că, deși rata sărăciei în rândul femeilor variază considerabil de la un stat 
membru la altul, riscul de sărăcie în grupurile de risc din care fac parte femeile mai în 
vârstă, femeile necăsătorite și mamele singure, femeile homosexuale, bisexuale și 
transgen și femeile cu dizabilități este același;

4. 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;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că sărăcia în rândul femeilor crește odată cu vârsta, 
diferența de pensii între femei și bărbați rămânând de aproximativ 39 %;

6. subliniază faptul că sărăcia în rândul femeilor este o problemă multidimensională care 
este influențată în mod direct de accesul inegal la proprietate, de întreruperile de carieră 
din cauza creșterii și îngrijirii copiilor, de îngrijirea persoanelor bolnave și dependente 
și de segregarea în educație și, ulterior, pe piața muncii, ceea ce înseamnă că femeile 
reprezintă cea mai mare proporție de lucrători cu salarii mici;

7. invită Comisia să prezinte cât mai curând propuneri pentru a elimina diferențele de 
remunerare între femei și bărbați.


