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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice 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 egalitatea dintre bărbați și femei este un principiu fundamental al Uniunii 

Europene și întrucât atât tratatele UE, cât și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, interzic orice formă de discriminare pe criterii de gen și prevăd că egalitatea 

între bărbați și femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile, promovarea acestei 

egalități fiind una dintre sarcinile esențiale ale Uniunii1; 

B. întrucât Directiva 2004/113/CE (denumită în continuare „directiva”) extinde protecția 

împotriva discriminării după criteriul de gen și are drept scop integrarea mai eficientă a 

principiului egalității de gen, dincolo de domeniul tradițional al pieței muncii, în 

domeniile accesului la bunuri și servicii și furnizării de bunuri și servicii, dar exclude în 

mod explicit mass-media, publicitatea și învățământul public și privat; 

C. întrucât toate statele membre au luat măsuri pentru a transpune directiva în ordinea lor 

juridică internă și pentru a crea proceduri și organisme pentru implementarea acesteia; 

întrucât Comisia a concluzionat în raportul său privind aplicarea Directivei 

2004/113/CE2că, deși toate statele membre au transpus directiva în legislația națională, 

persistă încă probleme legate de implementarea efectivă a directivei; 

D. întrucât eficacitatea organismelor de promovare a egalității din statele membre cunoaște 

variații în procesul de îndeplinire a obiectivelor fixate; 

E. întrucât în hotărârea Test-Achats a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 1 martie 2011 

în cauza C-236/093 (denumită în continuare „hotărârea”), Curtea a anulat articolul 5 

alineatul (2) al directivei, care permitea utilizarea factorilor actuariali, în mod diferit, pe 

criterii de gen în contractele de asigurări private care intră sub incidența directivei, 

1. subliniază că persistă anumite provocări și probleme legate de aplicarea eficientă și 

uniformă a directivei și că printre principalele aspecte problematice se numără înțelegerea 

excesiv de restrictivă a sensului „bunurilor și serviciilor”, justificările ample și uneori 

neclare ale inegalității de tratament în temeiul articolului 4 alineatul (5), precum și 

protecția insuficientă a femeilor în timpul sarcinii, maternității și alăptării; 

2. regretă că domeniul de aplicare al directivei este destul de restrâns și nu acoperă mass-

media, publicitatea sau învățământul public sau privat, dar include serviciile de sănătate;4 

                                                 
1 În conformitate cu dispozițiile articolului 8 din TFUE (ex-articolul 3 alineatul (2) TCE), „În toate acțiunile sale, 

Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei”. 
2 Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – „Raport 

privind aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între 

bărbați și femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii” (COM/2015/0190) - 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Hotărârea din 1 martie 2011, A, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 
4 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 iulie 2001,  Geraets-Smits and Peerbooms, C-157/99, 

ECLI:EU:C:2001:404.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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3. consideră că există o lipsă de informare în rândul opiniei publice cu privire la conținutul și 

implicațiile directivei, precum și în rândul persoanelor protejate și al furnizorilor de bunuri 

și servicii cu privire la drepturile și obligațiile lor, care decurge atât din lipsa informațiilor, 

cât și a jurisprudenței; invită Comisia, statele membre și organismele de promovare a 

egalității să îmbunătățească, prin urmare, gradul de sensibilizare cu privire la conținutul și 

implicațiile directivei; 

4. salută faptul că toate statele membre au pus în aplicare hotărârea sau sunt în curs de a o 

implementa și evidențiază faptul că unele dintre ele au ales să nu se limiteze doar la sfera 

de aplicare a hotărârii, ci să aplice norma unisex și la alte tipuri de asigurări și pensii; 

5. salută această inițiativă și subliniază necesitatea de a invita statele membre să garanteze un 

nivel suficient de independență și competențe adecvate pentru organismele de promovare 

a egalității; în acest sens, în vederea uniformizării eficacității în îndeplinirea obiectivelor 

fixate de către aceste organisme, subliniază necesitatea consolidării cooperării între 

Comisie și aceste organisme, prin identificarea sistematică a principalelor probleme și 

dezvoltarea schimbului de bune practici; 

6. invită statele membre și Comisia să crească gradul de sensibilizare a tuturor părților 

implicate cu privire la conținutul și implicațiile directivei; 

7. invită Comisia să inițieze un studiu cuprinzător și detaliat și un exercițiu de colectare de 

date privind punerea în aplicare a directivei, să-și îmbunătățească activitățile de 

monitorizare și să sprijine statele membre în vederea realizării întregului potențial al 

directivei; 

8. subliniază că, deși digitalizarea unor servicii și sectoare și propagarea formelor 

colaborative de furnizare de servicii au schimbat accesul la bunuri și servicii și furnizarea 

acestora, directiva rămâne aplicabilă domeniului digital; invită Comisia să evalueze 

impactul digitalizării și al economiei colaborative asupra accesului la bunuri și servicii și 

asupra furnizării acestora din perspectiva egalității de gen; 

9. subliniază nevoia clarificării dispozițiilor privind responsabilitatea furnizorilor de bunuri 

și servicii și de platforme online de comunicare în baza directivei; Invită statele membre și 

Comisia să abordeze de urgență, prin urmare, problema responsabilității în acest context. 
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