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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, 
deoarece majoritatea lucrătorilor din prima linie sunt femei (de exemplu, lucrătorii din 
domeniul medical și lucrătorii din domeniul îngrijirii copiilor), deoarece femeile sunt 
mai susceptibile decât bărbații să aibă locuri de muncă temporare, cu fracțiune de normă 
sau precare și deoarece femeile desfășoară cea mai mare parte a activității neremunerate 
la domiciliu; întrucât pandemia a scos în evidență faptul că politicile adaptate nevoilor 
familiilor sunt esențiale;

C. întrucât, în pofida faptului că egalitatea de gen este consacrată în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în Carta drepturilor fundamentale a UE, 
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 %;

D. întrucât educația și competențele digitale sunt esențiale pentru adaptarea la tranziția 
digitală a economiei și a societății europene; întrucât femeile sunt subreprezentate în 
profesiile din domeniul TIC,

1. invită Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a plasa pilonul european al 
drepturilor sociale în centrul programelor de redresare economică, în vederea 
promovării egalității de șanse, a participării femeilor pe piața muncii, a unor condiții de 
muncă echitabile și a unei protecții sociale sustenabile;

2. invită Comisia și statele membre să depună eforturi pentru îmbunătățirea situației 
femeilor în criza provocată de COVID-19 și să adopte politici adaptate nevoilor 
familiilor; invită Comisia și statele membre să lanseze un plan ambițios de investiții 
sociale și demografice pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăți 
serviciile de înaltă calitate de îngrijire a copiilor disponibile și la prețuri accesibile, 
precum și infrastructurile de îngrijire extrașcolare și de îngrijire pe termen lung;

3. subliniază faptul că Comisia și statele membre trebuie să aibă ca principiu director 
faptul că femeile și bărbații ar trebui să beneficieze de o remunerație egală pentru 
muncă egală, în special atunci când elaborează măsuri de răspuns la criza provocată de 
COVID-19;

4. invită Comisia și statele membre să promoveze emanciparea femeilor prin intermediul 
unei educații digitale adaptate și de înaltă calitate, precum și al formării personalizate și 
al dezvoltării de competențe;
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5. 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, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, 
femeile care trăiesc în zonele rurale și femeile în vârstă, astfel încât acestea să poată 
beneficia pe deplin de viața comunităților lor și să participe activ la aceasta.


