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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe 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:

1. ia act de prezentarea agendei sociale reînnoite de către Comisie, care permite realizarea 
de noi progrese și care creează cadrul pentru o abordare mai focalizată și integrată a 
politicilor sociale, mobilizând domeniul ocupării forței de muncă, al egalității de șanse, al 
educației și al societății informației, și speră că aceasta va contribui la promovarea 
egalității între sexe, la crearea mai multor locuri de muncă și de mai bună calitate, precum 
și la sporirea eforturilor de combatere a sărăciei, discriminării și excluziunii sociale;

2. consideră că interesele și valorile Europei, printre care cifrele care reflectă egalitatea între 
sexe, trebuie să contribuie la influențarea deciziilor luate la nivel internațional;

3. consideră că flexibilitatea și securitatea trebuie utilizate în favoarea persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere social, în special în cazul femeilor și persoanelor în 
vârstă; în acest scop, trebuie adoptată o abordare echilibrată cu privire la interesele 
femeilor din câmpul muncii, dar și în ceea ce privește promovarea creșterii economice;

4. subliniază importanța educației în cadrul politicii sociale; subliniază că este necesar ca 
tinerii să beneficieze de o educație de calitate pentru a eradica fenomenul de abandon 
școlar precoce; de asemenea, tinerii, și în special fetele și femeile, ar trebuie informate cu 
privire la posibilitățile de care dispun în domeniul educației și al formării;

5. încurajează consolidarea dialogului cu partenerii sociali, care să ducă la o îmbunătățire a 
concediului parental; salută noile propuneri ale Comisiei referitoare la concediul de 
maternitate și la drepturile persoanelor liber-profesioniste.
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