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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că noţiunea de flexisecuritate este înşelătoare, ţinând cont de faptul că singurii 
care beneficiază de securitate sunt angajatorii, în vreme ce insecuritatea angajaţilor, şi în 
special a femeilor angajate, creşte; constată faptul că trei pătrimi dintre noile locuri de 
muncă înfiinţate în UE începând cu anul 2000 sunt ocupate de femei ale căror condiţii de 
muncă sunt adesea nesigure;

2. salută recunoaşterea de către Comisie a faptului că femeile se află deseori în postura de 
outsider pe piaţa forţei de muncă; observă că acest lucru se datorează, în parte, faptului că 
de multe ori femeile lucrează pe baza unor contracte pe durată determinată; consideră, 
prin urmare, că flexisecuritatea va înrăutăţi poziţia femeilor pe piaţa forţei de muncă;

3. constată că, în repetate rânduri, Comisia subliniază importanţa unor prestaţii de asigurări 
sociale şi a unui ajutor de şomaj adecvate, dar în acelaşi timp doreşte să le restricţioneze 
pentru a stimula participarea la piaţa forţei de muncă; observă că, în această situaţie, 
Comisia se contrazice pe sine, situaţia financiară deja dificilă în care se găsesc multe 
femei riscând să se agraveze;

4. constată că, în lipsa unor iniţiative menite să abordeze inegalităţile existente la nivelul 
responsabilităţilor familiale, cum ar fi facilităţi pentru îngrijirea copilului, presiunea 
muncii asupra femeilor va creşte, în condiţiile în care acestea sunt nevoite să participe 
într-o măsură tot mai mare la activitatea profesională;

5. salută încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii; observă, cu toate acestea, că, pentru a 
face posibilă învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru femeile care sunt nevoite să îmbine 
activitatea profesională cu responsabilităţile familiale, este nevoie de o consolidare 
adecvată a legislaţiei muncii şi a protecţiei sociale.


