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SUGESTII

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

- având în vedere Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
septembrie 2002, de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului, referitoare la 
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 muncă1 ,

A. întrucât mobilitatea lucrătorilor este un instrument cheie pentru realizarea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona, dar se află încă la un nivel redus, mobilitate fiind redusă, de 
asemenea, și în rândul femeilor;

B. întrucât piața dinamică a muncii prezintă provocări serioase lucrătorilor și în special 
femeilor cu copii, forțându-le să facă compromisuri între viața profesională și cea de 
familie; 

C. întrucât adaptarea insuficientă a sistemelor de securitate socială în statele membre creează 
dificultăți femeilor în ceea ce privește sarcina, creșterea copiilor, oportunitățile mai bune 
de carieră etc., 

1. invită Comisia să ia în considerare nevoile specifice ale forței feminine de lucru mobile 
de toate vârstele și să includă măsuri concrete pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi 
în cele patru domenii ale Planului de acțiune privind mobilitatea locurilor de muncă;

2. îndeamnă Comisia să facă cercetări privind dimensiunea de gen a mobilității locurilor de 
muncă și să recomande instrumente flexibile pentru depășirea barierelor pe care femeile 
le mai întâmpină încă;

3. propune Comisiei să organizeze campanii de informare pentru adolescente și femei 
privind posibilitățile de mobilitate a locurilor de muncă, pentru a facilita adaptarea lor la 
piața dinamică a muncii;

4. invită statele membre și toți factorii implicați să ia în considerare și să înlăture 
obstacolele din calea mobilității locurilor de muncă pentru femei, oferind: acces echitabil 
la locuri de muncă calificate, salarizare egală, timp de lucru flexibil, servicii adecvate de 
îngrijire medicală și de îngrijirea copiilor, facilități educaționale de bună calitate pentru 
copii, transferabilitatea drepturilor de pensie, eliminarea stereotipurilor de gen etc.;

5. recomandă ca statele membre, autoritățile regionale și locale să promoveze activ formele 
speciale de angajare, programele educaționale și de formare, precum și programele de 
învățare de la distanță și de învățare a limbilor străine, pentru a crea o piața a muncii mai 

                                               
1 JO L 269, 5.10.2002, p. 15.
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favorabilă pentru femei și pentru a permite reconcilierea vieții profesionale cu viața de 
familie;

6. recunoaște propunerea Comisiei de consolidare a capacității rețelei TRESS și de întărire a 
zonei de acțiune și a calității EURES prin includerea femeilor ca o categorie specifică de 
lucrători.
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