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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 raportul Comisiei privind egalitatea de șanse între femei și bărbați – 2008 
(COM(2008)0010)1 arată că, deși participarea femeilor la ocuparea forței de muncă a 
progresat în mod continuu, există în continuare provocări importante în ceea ce privește 
calitatea încadrării în muncă a femeilor, printre care se numără, în special, diferența 
persistentă de remunerare dintre femei și bărbați, segregarea continuă, orizontală și verticală, 
a pieței muncii, fragmentarea carierei profesionale a femeilor și dificultatea concilierii vieții 
profesionale cu cea familială, fiecare dintre aceste aspecte reprezentând un obstacol în calea 
egalității de șanse în timpul vieții profesionale și după încetarea acesteia;

B. întrucât strategia europeană de ocupare a forței de muncă (EES) sau pilonul egalității de 
șanse nu mai conțin orientări specifice în materie de egalitate de șanse între femei și bărbați;

C. întrucât, drept consecință, studiul comparativ din 2007 efectuat asupra celor 27 de state 
membre și a trei state AELS arată că politicilor de ocupare a forței de muncă le lipsește, în 
mare măsură, abordarea integrată a egalității de șanse între femei și bărbați;

D. întrucât strategia de flexicuritate creează așteptări cu privire la o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu cea privată, atât pentru bărbați cât și pentru femei; întrucât nu toate statele 
membre vor atinge obiectivele de la Barcelona până în 2010; întrucât strategiile politice nu 
includ, încă, facilități de îngrijire pentru membrii familiei aflați în întreținere, în afara 
copiilor,

1. invită Comisia și statele membre să amelioreze abordarea integrată a egalității de șanse între 
femei și bărbați în toate politicile de ocupare a forței de muncă și de securitate socială, în 
special în cadrul strategiei de flexicuritate;

2. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte instrumente care să asigure faptul că înaltele 
calificări profesionale ale femeilor le permit acestora să beneficieze de „locuri de muncă mai 
bune”;

3. reamintește Rezoluția sa din 9 martie 2004 privind concilierea vieții profesionale, familiale și 
private2, solicitând Comisiei să propună o directivă-cadru privind concilierea vieții 
profesionale, familiale și private care ar trebui, printre altele, să permită instituirea unor 
mecanisme complementare menite să faciliteze participarea, în mod egal, a femeilor și 
bărbaților la îngrijirea membrilor familiei aflați în întreținere;

4. subliniază rolul angajatorilor în crearea unei organizări moderne a muncii și al statelor 
membre în furnizarea unor servicii accesibile, abordabile și de calitate, pentru a permite o 
mai bună conciliere a vieții profesionale cu cea familială;

5. invită statele membre să urmărească obiectivul independenței economice egale pentru femei 
și bărbați;
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6. invită statele membre să instituie mecanisme care să asigure tratamentul echitabil al 
femeilor și bărbaților în cadrul regimurilor de pensii.
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