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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă 
și ocuparea forței de muncă.

(2012/2324(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 2, precum și 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 19,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
21,

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă1,

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iunie 2005 privind nediscriminarea și 
șansele egale pentru toți – o strategie cadru (COM(2005)0224),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind aplicarea Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă,

– având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități,

– având în vedere propunerea de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală,

– având în vedere rezoluția sa din 20 mai 2008 referitoare la progresele înregistrate în UE în 
materie de egalitate de șanse și luptă împotriva discriminării (transpunerea Directivelor 
2000/43/CE și 2000/78/CE)3,

– având în vedere rezoluția sa din 21 octombrie 2008 privind monitorizarea aplicării 
dreptului comunitar − al 24-lea Raport anual al Comisiei4,

– având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 

                                               
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 JO L 180, 19.07.00, p. 22.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0212.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0494.
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incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 
cu handicap1,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-
0000/2013),

A. întrucât este important ca declarațiile politice și angajamentele vizând combaterea 
discriminării să fie sprijinite de evoluții pozitive și de implementarea continuă a politicilor 
și a legislației; 

B. întrucât nediscriminarea și promovarea drepturilor omului trebuie să constituie priorități 
ale Uniunii Europene, după cum prevăd articolele 2, 3 și 6 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și articolele 8, 10, 19, 45, 151, 153 și 156 de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene2 și luând în considerare domeniul de aplicare al combaterii 
discriminării într-un sens mai larg, în conformitate cu articolul 21 și 23 din Carta; 

C. întrucât, deși au trecut peste 12 de ani de la adoptarea Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului, mai sunt în continuare multe obstacole de depășit pentru a asigura egalitatea 
în fața legii,  în conformitate cu articolul 20 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

D. întrucât ocuparea forței de muncă este cea mai importantă condiție pentru incluziunea 
socială și viața independentă, iar nivelul șomajului în rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, al persoanelor cu dizabilități și al persoanele în vârstă, vizate specific de 
articolele 25 și 26 din Carta drepturilor fundamentale, este mult prea mare;

E. întrucât, în același timp, ocuparea forței de muncă este adesea indicată drept aspectul cel 
mai critic pentru toate persoanele expuse riscului de discriminare bazată pe motivele 
interzise prin Directiva 2000/78/CE a Consiliului;

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare și structurale din Europa, nivelul șomajului în rândul 
multor grupuri, în special al tinerilor, inclusiv al celor cu dizabilități, și al persoanelor în 
vârstă, crește cu o viteză inacceptabilă, amenințând pacea socială și solidaritatea în multe 
țări;

G. întrucât dreptul Uniunii nu acoperă în mod eficient discriminarea în cele mai multe zone 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0453.
2 JO C 326, 2.10.2012.
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de competență a Uniunii, în ceea ce privește diferitele motive de discriminare, precum și 
situațiile diverse ale persoanelor în cauză;

H. întrucât evaluarea Comisiei cu privire la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în cazul Directivei 2000/78/CE a Consiliului1 subliniază că se constată o lipsă 
de coerență în punerea în aplicare a legislației existente la nivel de stat membru, inclusiv 
în interpretările diferite făcute de către instanțele naționale; 

I. întrucât o serie de publicații și studii serioase demonstrează că, deși acoperă cele patru 
motive de discriminare (religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă și orientare sexuală), 
directiva a fost invocată cel mai adesea în cazurile de discriminare fondată pe vârstă, 

1. constată că, deși nu sunt disponibile mai multe analize aprofundate și date solide, cele mai 
recente studii privind percepția discriminării în Uniunea Europeană au confirmat că 
discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă este considerată mult mai răspândită 
decât în alte domenii2;

2. reamintește că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a luat mereu în considerare faptul că 
patrimoniul cultural și constituțional trebuie respectat pe baza drepturilor la egalitate și 
nediscriminare stabilite de mult timp, în conformitate cu articolul 52 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, și că această Cartă, în special articolul 15, a conferit un 
nou impuls în ceea ce privește drepturile omului aplicate în Uniunea Europeană începând 
cu 2009;

3. reiterează faptul că drepturile omului servesc interesele tuturor oamenilor și sunt garanții 
nu numai pentru pace, armonie și dreptate în societate, ci și pentru o Uniune Europeană 
mult mai puternică și flexibilă în viitor, caracterizată prin niveluri mai ridicate ale ocupării 
forței de muncă, dar și prin schimbări demografice și modele de consum mai sustenabile;

4. subliniază că principiul general al egalității de tratament consacrat prin Directiva 
2000/78/CE, fondat pe dreptul la egalitate și nediscriminare stabilit de mult timp, este 
esențial pentru practica Curții de Justiție și ar trebui interpretat din perspectiva Cartei 
drepturilor fundamentale și în special a articolelor 15 și 21, fapt confirmat de Curte în 
hotărârea pronunțată în cauza C-297/10 (Hennings);

5. evidențiază faptul că directiva nu definește în detaliu domeniul său de punere în aplicare, 
în afara domeniului ocupării forței de muncă și formării, în general și, în același timp, are 
titlu de cadru general, iar, după cum  a stabilit Curtea de Justiție în hotărârea sa din cauza 
C- 411/05 (Palacios de la Villa), directiva are o interpretare mult mai largă, luând în 
considerare dispozițiile sale unice;

6. subliniază faptul că, cupă cum a subliniat Curtea de Justiție în hotărârea sa din cauza C-
303/06 (Coleman), nu este acceptabilă o interpretare restrânsă a directivei, aceasta având  
un domeniu de aplicare mult mai larg decât stabilirea de standarde minime, deoarece 
vizează  combaterea discriminării și promovarea egalității de șanse în toate situațiile 

                                               
1 Evoluția și impactul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra Directivelor 2000/43/CE și 
2000/78/CE, Comisia Europeană, noiembrie 2012.
2 Eurobarometru special nr. 393, „Discriminarea în UE”, 2012, noiembrie 2012.
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relevante pentru ocuparea forței de muncă și formare, în general, astfel încât orice 
excepție ar trebui considerată unică, așa cum a explicat Curtea în hotărârile pronunțate în 
cauzele C-341/09 (Petersen) și C-447/09 (Prigge); 

7. reamintește că, potrivit Curții de Justiție, considerentele au o importanță deosebită în 
interpretarea directivei și că CEJ a subliniat, de asemenea, importanța diversității la locul 
de muncă ca scop și ca abordare integrată fondată parțial pe jurisprudența egalității de gen, 
după cum a explicat în hotărârea pronunțată în cauzele conexe C-159/10 (Fuchs) și C-
160/10 (Köhler); 

8. reamintește faptul că CEJ a confirmat, de asemenea, în hotărârea sa din cauza C-132/11 
(Tyrolean Airways), că orice diferență de tratament trebuie să fie justificată clar, corect și 
obiectiv de factorii care fac distincția între categorii diferite de persoane și că același 
tratament nu poate fi aplicat în  cazuri diferite și nici persoanelor a căror situații nu sunt 
comparabile, deoarece acest lucru ar crea o discriminare suplimentară sau indirectă;

9. invită statele membre, în general, să se asigure că Directiva 2000/78/CE, după 
transpunerea sa completă, este implementată integral;

10. solicită ca sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu transpunerea Directivei 2000/78/CE să fie efective, proporționale și cu 
efect de descurajare, în conformitate cu hotărârile Curții de Justiție în cauzele C-246/09 
(Bulicke) C-303/06 (Coleman) și C-415/10 (Meister); 

11. solicită Comisiei să facă presiuni asupra statelor membre, prin intermediul procedurilor 
publice de încălcare și nerespectare, pentru ca acestea să-și respecte obligațiile legale și să 
transpună integral Directiva 2000/78/CE; consideră că comisia sa competentă ar trebui să 
se implice în monitorizarea continuă a obligațiilor statelor membre în temeiul directivei, în 
conformitate cu rezoluția sa din 21 octombrie 2008 privind monitorizarea punerii în 
aplicare a dreptului comunitar - al 24-lea Raport anual al Comisiei (2008/2046 (INI);

12. consideră că lipsa unei definiții a dizabilității în Directiva 2000/78/CE poate fi considerată 
o lacună;  reamintește totuși, că Curtea de Justiție a elaborat o definiție pe baza 
standardului OMS ICF1 în hotărârea pronunțată în cauza C-13/05 (Chacón Navas), care 
clarifică faptul că dizabilitatea este o limitare ce împiedică participarea deplină și efectivă 
la viața profesională, indiferent dacă persoana cu dizabilitate are o afecțiune curabilă sau 
incurabilă;

13. recomandă statelor membre și Comisiei să sprijine realizarea de studii independente cu 
privire la eficacitatea protecției victimelor discriminării, în plus față de rapoartele oficiale 
din cinci în cinci ani, elaborate conform articolului 19 din directivă; propune, în plus față 
promovarea mai mare a organismelor pentru egalitate, lansarea unui proiect-pilot care să 
ofere sprijin organizațiilor statutare și nestatutare ce oferă ajutor victimelor discriminării;

14. salută propunerea Comisiei privind o clauză generală de condiționalitate ex ante cu privire 
la punerea în aplicare a legislației antidiscriminare din Uniune, în proiectul de regulament 

                                               
1 Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și a sănătății (Organizația mondială a sănătății, 
Organizația Națiunilor Unite), 2001.
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privind dispozițiile comune pentru fonduri; 

15. cere statelor membre și Comisiei să-și reconsidere atent dar cât mai rapid poziția în cadrul 
blocajului negocierilor din Consiliu privind o directivă generală antidiscriminare, 
menționată în rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și incluziunea 
persoanelor cu handicap și în strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-
2020 (2010/2272 (INI));

16. recomandă Comisiei Europene să ia în considerare o teorie generală, dar nu universală din 
punct de vedere juridic, și o măsură care să fie aplicate diferitelor situații în care se găsesc 
persoane diferite, pentru a asigura coerența egalității drepturilor care reflectă diversitatea, 
mai degrabă decât să aplice aceleași drepturi, indiferent de diferențele ce pot exista între 
oameni datorită caracterelor lor reale, bazate pe natură, (diz)abilități, capacități și 
competențe;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă a fost adoptată în urmă cu 12 ani. 

Adoptarea a avut loc doar cu câteva săptămâni înainte de proclamarea Cărții drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Carta, care are acum valoare obligatorie, a devenit în cele din urmă un punct de referință în  
aplicarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. 

În paralel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dezvoltat și a stabilit propriile sale 
interpretări referitoare la normele privind egalitatea, conținute în tratatele UE începând din 
1974, în domeniul ocupării forței de muncă și, în special, al accesului egal al femeilor la 
aceasta. Curtea a elaborat apoi standarde și instrumente pentru aplicarea și interpretarea 
noțiunii de tratament egal, din ce în ce mai multe cauze concentrându-se pe Directiva 
2000/78/CE a Consiliului. Aceste interpretări indică, de asemenea, că nu există o teorie 
universală sau aplicată exclusiv, ci numai abordări aplicate atent și individual, bazate pe 
diferite circumstanțe, pentru fiecare tip de cauze legate de discriminare, în conformitate cu 
opinia Curții privind punerea în aplicare a directivei. 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, principiul egalității de tratament a 
beneficiat de o atenție din ce în ce mai mare. Articolul 10 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), afirmă că „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală”.

Chiar și așa, Parlamentul European a adoptat un aviz referitor la Directiva Consiliului privind 
punerea în aplicare a principiului egalității de tratament al persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală1, în temeiul procedurii de consultare, la 2 
aprilie 2009. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, 
propunerea intră acum în aria de aplicare a articolului 19 din TFUE. Conform răspunsului 
Consiliului European la o întrebare parlamentară cu solicitare de răspuns scris2, Președinția 
intenționează să prezinte un raport privind progresele înregistrate de Consiliu la 20 iunie 
2013. După cum a afirmat Consiliul, acesta nu este în măsură să anticipeze durata sau 
rezultatul negocierilor în curs privind proiectul de directivă, care trebuie aprobat în 
unanimitate de către Consiliu pentru a fi adoptat. 

                                               
1 PE 418.933 v01-00
2 E-000378-13


