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SUGESTII

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

A. întrucât multe state membre s-au confruntat cu dificultăți în transpunerea Directivei 
2002/73/CE, în special pentru introducerea în propria legislație a măsurilor necesare și 
specifice pentru îmbunătățirea egalității de gen și reducerea discriminării privind obținerea 
unui loc de muncă, formarea și promovarea profesională, precum și condițiile de muncă.

B. întrucât indicatorii arată că, în anii ulteriori intrării în vigoare a noii legislații îmbunătățite 
privind egalitatea de tratament, nu s-au semnalat efecte demne de menționat în privința 
capacității femeilor de a obține un loc de muncă și de a promova,

C. întrucât, în multe state membre, integrarea principiului egalității de gen în deciziile 
administrative și politice este imposibilă din cauza lipsei cunoștințelor și a sensibilizării 
față de această abordare,

D. întrucât, în fiecare stat membru a fost creat cel puțin un organism responsabil cu 
promovarea, analiza, monitorizarea și încurajarea egalității de gen,

E. întrucât, în ceea ce privește celelalte aspecte sociale și politice, discriminarea de gen este 
agravată de diferențele persistente de remunerare între femei și bărbați, în special între 
așa-numitele sectoare economice masculine și feminine,

1. deplânge faptul că, în pofida anumitor progrese realizate cu privire la accesul la încadrarea 
în muncă și la piața muncii, precum și la condițiile de încadrare în muncă, femeile 
continuă să fie discriminate și consideră, prin urmare, că, în ceea ce privește discriminarea 
indirectă, este de asemenea indispensabilă transpunerea integrală și punerea în aplicare a 
Directivei 2002/73/CE în toate statele membre, atât în legislația națională; subliniază că 
punerea în aplicare nu trebuie să fie însoțită de o scădere a nivelului actual de protecție a 
femeilor;

2. subliniază necesitatea de a combate obstacolele specifice cu care se confruntă femeile și 
fetele cu handicap și părinții care au copii cu handicap în ceea ce privește accesul egal la 
educație și la piața muncii, precum și necesitatea adaptării măsurilor pentru a integra 
dimensiunea de gen în toate politicile și, de asemenea, în funcție de nevoile specifice unor 
astfel de grupuri.

3. consideră îngrijorător faptul că situația încadrării în muncă la femei continuă să prezinte 
rate mai ridicate ale șomajului, forme de muncă mai precare, salarii mai mici, risc mai 
mare de sărăcie și de producere a unor accidente de muncă, dificultăți mai mari de 
promovare în carieră, care se agravează în cazul femeilor cu handicap și/sau având statutul
de imigrant;

4. subliniază că, deși diferența dintre ratele de încadrare în muncă la femei și la bărbați a 
cunoscut o ușoară scădere, aceasta a continuat să rămână la nivelul de peste 14% în 2006, 
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iar situația încadrării în muncă a femeilor este mai precară, crescând numărul celor care 
lucrează pe baza unor contracte cu timp parțial și a unor contracte temporare;

5. subliniază că există în continuare diferențe de salarizare, femeile câștigând salarii care 
sunt în medie cu 15% mai mici decât cele ale bărbaților, că acest decalaj a fost redus doar 
cu 1% între 2000 și 2006 și că procentul femeilor în funcții de conducere este de departe 
încă mult mai scăzut decât cel al bărbaților;

6. îndeamnă statele membre să își intensifice eforturile în lupta împotriva discriminării de 
gen, în special în ceea ce privește egalitatea de remunerare și încadrarea sau reîncadrarea 
în muncă, acestea fiind o problemă de o importanță deosebită și solicită Comisiei să-și 
reînnoiască planificarea măsurilor de sprijin în acest scop, cu respectarea corespunzătoare 
a principiului subsidiarității; 

7. subliniază că independența economică a femeilor este fundamentală pentru emanciparea 
acestora și că încadrarea în muncă cu drepturi reprezintă, prin urmare, o garanție a 
dezvoltării personale și a integrării sociale a acestora;

8. solicită Comisiei și statelor membre să evalueze activitățile organismelor naționale pentru 
egalitatea de gen, să propună măsuri de consolidare a rolului acestora și să îmbunătățească 
eficacitatea acestora în aplicarea legislației relevante;

9. îndeamnă organismele de promovare a egalității de tratament menționate în Directiva 
2002/73/CE să garanteze independența asistenței acordate victimelor discriminării și a 
acțiunilor de investigare și de sprijin pe care le oferă; solicită, de asemenea, statelor 
membre să garanteze finanțarea echitabilă a structurilor și activităților acestora; 

10. solicită Comisiei să verifice dacă femeile sunt informate în mod corespunzător în legătură 
cu drepturile pe care le au în temeiul Directivei 2002/73/CE, dacă li se asigură accesul 
ușor și neîngrădit la un birou al ombudsmanului care să le sprijine în exercitarea 
drepturilor pe care le au și dacă statele membre, dincolo de transpunerea legislației 
comunitare, iau măsuri suplimentare de protecție a femeilor împotriva discriminării la 
încadrarea în muncă și la formarea profesională și de dezvoltare ulterioară a această 
protecții prin măsuri preventive precise;

11. solicită Comisiei să verifice dacă autoritățile pentru protecția victimelor de tip 
ombudsman din statele membre dispun de suficiente fonduri și personal care să le permită 
să-și îndeplinească în totalitate sarcinile în conformitate cu articolul 8a din Directiva nr. 
2002/73/CEE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați 
și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea 
profesională, precum și condițiile de muncă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2002/73/CE;

12. solicită Comisiei să verifice dacă statele membre garantează victimelor, asociațiilor și 
organizațiilor care au un interes legitim în temeiul Directivei 2002/73/CE, că nu sunt 
împiedicate prin bariere juridice sau alte bariere, precum termenele excesiv de scurte, să 
inițieze proceduri legale privind încălcarea egalității de drepturi și a normelor de protecție 
împotriva discriminării sau, în cazul victimelor, să revendice, în cadrul altor proceduri 
administrative, exercitarea pe deplin a drepturilor de care beneficiază în temeiul Directivei 
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2002/73/CE; 

13. solicită Comisiei, statelor membre, organizațiilor sindicale, angajatorilor și tuturor 
actorilor guvernamentali și neguvernamentali să își intensifice activitățile comune care 
vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la garanțiile legale existente și 
aplicarea corectă și eficientă a legislației referitoare la egalitatea de tratament și să 
amelioreze informarea cu privire la căile de atac în caz de discriminare;

14. insistă asupra necesității adoptării unor măsuri urgente pentru aplicarea integrală și 
eficientă a dispozițiilor Directivei 2002/73/CE pentru a combate discriminările; îndeamnă 
statele membre să acorde o mai mare importanță negocierilor colective, în funcție de 
tradițiile proprii fiecăruia, să recunoască în mai mare măsură demnitatea celui care 
muncește, să supravegheze într-un mod mai strict condițiilor de muncă, de igienă și de 
siguranță și să pună capăt discriminării salariale directe și indirecte.

15. subliniază importanța negocierilor și a contractele colective de muncă pentru combaterea 
discriminării împotriva femeilor, nu în ultimul rând, în ceea ce privește accesul la 
încadrarea în muncă, salariile, condițiile de muncă, promovarea în carieră și formarea 
profesională; subliniază că norma o constituie în continuare contractele cu durată 
nedeterminată;

16. subliniază necesitatea unor politici și obiective specifice care să vizeze realizarea unei 
reale egalități între femei și bărbați (salariu egal, concediu parental, acces la locuri de 
muncă de calitate superioară și protejate de drepturi, acces egal la învățarea continuă, 
reprezentare egală în procesul decizional și eliminarea violenței bazate pe gen la locul de 
muncă) și a unei organizări a muncii și a timpului de lucru astfel încât să se obțină condiții 
mai bune pentru concilierea activității profesionale cu viața privată și de familie pentru 
bărbați și femei;

17. subliniază necesitatea de a garanta o mai mare flexibilitate în ceea ce privește concediul 
parental, în special pentru părinții copiilor cu handicap; 

18. subliniază necesitatea de a avea infrastructuri sociale și educaționale mai bune și mai noi, 
atât pentru copii și tineri, cât și pentru persoanele în vârstă, inclusiv oportunități de 
învățare mai multe (și mai bune); solicită statelor membre să ia măsuri specifice pentru a 
înlătura discriminările împotriva fetelor și a femeilor tinere în tranziția de pe băncile școlii 
spre formarea profesională și de la formarea profesională spre viața profesională, precum 
și pe durata reintegrării pe piața forței de muncă la sfârșitul concediului pentru îngrijirea 
copiilor sau a rudelor; subliniază necesitatea de a avea servicii publice de creșe și 
grădinițe și servicii de asistență pentru persoanele în vârstă; reamintește statelor membre 
angajamentul pe care și l-au asumat în privința acestor aspecte cu ocazia reuniunii la nivel 
înalt de la Barcelona din 2002.

19. subliniază necesitatea de a garanta drepturi depline, inclusiv drepturile specifice 
maternității și drepturile de securitate socială, pentru toate femeile lucrătoare, inclusiv cele 
care desfășoară o activitate independentă sau care lucrează în ferme familiale;

20. solicită Comisiei să verifice în ce măsură statele membre au valorificat posibilitățile 
oferite de a lua măsuri pozitive specifice, atunci când dezavantajele cu care se confruntă 
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femeile în cariera profesională sunt deosebit de grave și evidente; solicită Comisiei să 
prezinte un raport pe această temă;

21. consideră că este important să se aprofundeze crearea unei metodologii de analizare a 
funcțiilor, capabilă să garanteze drepturile în materie de egalitate a remunerațiilor între 
femei și bărbați, să confere o recunoaștere corespunzătoare persoanelor și profesiilor și, în 
același timp, o demnitate corespunzătoare muncii ca element cu rol de structurare, în 
scopul creșterii productivității, competitivității și calității întreprinderilor și al 
îmbunătățirii vieții lucrătorilor, atât femei, cât și bărbați; consideră că analizele științifice 
în acest domeniu sunt esențiale pentru a înlocui metodele actuale de măsurare a valorii 
sociale a muncii, care se bazează pe idei tradiționale discriminatorii de gen privind 
importanța diferitelor activități, ceea ce are drept consecință menținerea diferențelor 
structurale de remunerare între sectoarele de activitate;

22. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze indicatori măsurabili, detaliați și preciși 
cu privire la egalitatea de tratament și standarde de evaluare a relațiilor de gen și a 
respectării drepturilor femeilor în întreprinderi; consideră că este necesară promovarea 
unor exemple pozitive și că un criteriu pentru neatribuirea contractelor de achiziții publice 
unor întreprinderi ar putea fi acela al încălcării dispozițiilor legale referitoare la egalitatea 
de tratament;

23. solicită Comisiei, atunci când este nevoie, să ofere asistență statelor membre și să ia 
măsuri energice de sprijinire a schimbului de bune practici cu privire la egalitatea de 
tratament pe piața muncii;

24. insistă asupra necesității de a încuraja inițiativele care contribuie la instituirea și punerea 
în aplicare a unor măsuri pozitive și politici de resurse umane care promovează egalitatea 
în gen și de a încuraja măsurile de formare profesională și de sensibilizare care permit 
promovarea, transferul și integrarea practicilor care au avut succes în organizații și 
întreprinderi;

25. solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție transpunerea Directivei 2002/73/CE și 
conformitatea cu legislația adoptată în urma transpunerii și să exercite în continuare 
presiuni asupra statelor membre.
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