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Rezoluția Parlamentului European privind măsurile UE de sprijinire a egalității de gen 
în concilierea drepturilor și responsabilităților profesionale cu drepturile și 
responsabilitățile familiale

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 137 alineatul (1) litera (c) și articolul 141 din Tratatul CE  și 
principiul tratamentului egal, așa cum este prevăzut în articolele 2, 3 și 13 din tratat, 
precum și legislația secundară în temeiul aceluiași principiu, în mod deosebit Directiva 
Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor 
membre referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex 
masculin și cei de sex feminin1, Directiva Consiliului 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 
privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii siguranței și sănătății la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează2, Directiva 96/97/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 de modificare a 
Directivei 86/378/CEE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și 
femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială3, precum și Directiva 
2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei 
în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformată)4,

– având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 139 
alineatul (2),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene din 18 decembrie 
2000 și articolele 23 și 33 din aceasta referitoare la egalitatea dintre bărbați și femei și 
reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie și viața privată,

– având în vedere Cadrul de acțiune al partenerilor sociali europeni privind egalitatea de gen 
din 22 martie 2005, în care echilibrul dintre viața profesională și cea de familie este 
considerat un domeniu prioritar de acțiune, recunoscând totodată că, pentru a continua 
progresele în această zonă, trebuie adoptat un ansamblu de politici mixte, care iau în 
considerare chestiunile legate de concediu, muncă și aranjamentele de îngrijire;

– având în vedere propunerea Comisiei de Directivă a Consiliului din 30 iulie 2009 privind 
acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat de 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEIP și CES și abrogarea Directivei 96/34/CE 
(COM(2009)0410),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 3 octombrie 2008 intitulată „Un 

                                               
1 JO L 45, 19.2.1975, p. 19.
2 JO L 348, 28.11.92, p. 1.
3 JO L 46, 17.02.97, p. 20.
4 JO L 204, 26.7.2006, p.23
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echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie: mai mult sprijin pentru 
concilierea vieții profesionale cu viața privată și cu viața de familie” COM(2008)0635,

– având în vedere obiectivul strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și locuri de 
muncă, de creștere a ratei de ocupare a forței de muncă  totale la 70%, a forței de muncă 
feminine la 60% și a ratei de ocupare a locurilor de muncă de către lucrătorii în vârstă la 
50%; având în vedere obiectivele de la Barcelona privind înființarea de structuri de 
îngrijire a copiilor și contribuția politicilor de optimizare a concilierii între viața 
profesională și cea personală și de familie, în cadrul îndeplinirii acestor obiective;

– având în vedere  întrebările .....  adresate Consiliului și Comisiei referitoare la măsurile de 
sprijinire a egalității de gen în concilierea drepturilor și responsabilităților profesionale cu 
drepturile și responsabilitățile familiale (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât acordul dintre partenerii sociali privind concediul parental reprezintă un prim pas 
spre metode mai flexibile de realizare a echilibrului între viața profesională și cea 
personală, iar Parlamentul, Comisia și Consiliul ar trebui să sprijine acest acord, făcând 
abstracție de criticile aduse acestuia; 

B. întrucât articolul 139 alineatul (2) din Tratatul CE nu menționează implicarea  
Parlamentului în încheierea unor astfel de acorduri; întrucât Parlamentul, cu toate acestea, 
ar trebui să își rezerve dreptul de a înainta, în temeiul articolului 192 din Tratatul CE, orice 
propunere adecvată în chestiunile în care consideră că este nevoie de o lege comunitară în 
vederea implementării Tratatului CE;

C. întrucât articolul 137 din tratat permite Comunității să sprijine și să  completeze acțiunile  
statelor membre, printre altele, în domeniul egalității dintre bărbați și femei în ceea ce 
privește oportunitățile de pe piața muncii și tratamentul la locul de muncă;

D. întrucât politicile care vizează familia ar trebui să contribuie la realizarea egalității de gen 
și ar trebui să fie analizate în contextul schimbărilor demografice, al efectelor îmbătrânirii 
populației, eliminării decalajelor dintre generații și al promovării participării femeilor la 
viață activă; 

E. întrucât, în multe state membre, încurajarea bărbaților în asumarea egală de responsabilități 
în familie nu a produs încă rezultatele dorite și deoarece ar trebui adoptate măsuri mai 
eficiente de încurajare a unei distribuții mai echitabile a responsabilităților de familie între 
bărbați și femei; 

F. întrucât statele membre ar trebui să aplice măsuri de penalizare eficiente, proporționate și 
descurajatoare în cazul încălcărilor obligațiilor rezultate din legislația comunitară care 
sprijină egalitatea de gen în concilierea drepturilor și responsabilităților profesionale cu 
drepturile și responsabilitățile familiale și, în mod deosebit, în temeiul Directivei 
Consiliului privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat 
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de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEIP și CES și abrogarea Directivei 96/34/CE, dacă 
și când va fi adoptată această directivă;

1. sprijină acordul încheiat între partenerii sociali privind concediul pentru creșterea 
copilului, pe care îl consideră un aspect important al politicii de oportunități egale, în 
sprijinul concilierii vieții profesionale, cu viața privată și viața de familie; consideră, 
așadar, extrem de importantă adoptarea sa rapidă de către Consiliu;

2. constată, totuși, că acordul cadru menționat mai sus stabilește numai cerințele și 
prevederile minime pentru concediul parental; constată că acesta ar trebui considerat 
numai ca un prim pas în sprijinirea metodelor flexibile care să permită realizarea 
echilibrului dintre viața profesională și cea personală și concilierea vieții profesionale, cu 
viața privată și viața de familie;

3. regretă mai ales că următoarele chestiuni nu sunt abordate sau nu sunt luate în considerație 
în mod adecvat în forma actuală a acordului cadru:

a. o abordare coerentă a măsurilor destinate reconcilierii; diferitele propuneri din 
„pachetul reconciliere” ar fi avut de câștigat în urma unui schimb între diferiți 
actori, pentru a stabili sfera fiecăruia și a evalua gradul de complementaritate a 
diferitelor măsuri între ele;

b. introducerea dreptului la concediu de paternitate la nivelul UE (adică o perioadă 
de concediu pentru tați la nașterea copilului sau la adoptarea unui copil). Această 
perioadă de concediu ar permite taților să relaționeze strâns cu copilul de la 
început și, de asemenea, ar încuraja  bărbații și femeile să-și asume în mod mai 
egal responsabilitățile legate de îngrijirea copilului.

c. introducerea unor norme specifice în baza dreptului la concediu pentru adopție 
(clauza 4 din acord) cum ar fi durata, drepturile bănești și (ne)transferabilitatea 
concediului pentru adopție.

d. introducerea unui drept la concediu filial pentru părinții în vârstă și/sau alte 
persoane dependente cum ar fi un membru de familie care suferă de o dizabilitate 
sau de o boală terminală.  Odată cu îmbătrânirea populației și cu scăderea ratei 
natalității, astfel de măsuri ar putea sprijini femeile și bărbații care îngrijesc 
persoane dependente mai în vârstă și ar face mai ușoară combinarea obligațiilor 
părintești cu viața profesională.

e. considerarea chestiunilor care țin de remunerație. Aceasta este, de fapt, o 
chestiune esențială pentru asigurarea luării unui concediu parental, atât de către 
bărbați, cât și de către femei, și reprezintă un factor determinant pentru persoana 
care își va lua concediul. În plus, dacă se lasă acest aspect important la latitudinea 
statelor membre, se va produce un impact disproporționat asupra gospodăriilor cu 
un singur venit și asupra posibilităților de a beneficia de un astfel de concediu, și 
mai ales în cazul femeilor, ele constituind cea mai mare parte a gospodăriilor cu 
un singur venit, și al gospodăriilor cu copii care suferă de dizabilități sau de boli 
cronice, pentru aceste categorii fiind la latitudinea statelor membre să adopte 
măsuri privind extinderea concediului.

f. prevederea unui concediu parental netransferabil de patru luni încheiate. În 
această privință, femeile se pot afla în situația de a se retrage de pe piața muncii 
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pentru o perioadă de șapte luni, în timp ce pentru bărbați, dacă își iau acest 
concediu, perioada este de o lună. 

g. creșterea vârstei copilului pentru care se poate lua concediul parental (adică până 
la vârsta de opt ani, ca in Directiva 96/34/CE). Este importantă însă acoperirea 
întregii copilării /adolescențe. În cazul copiilor cu nevoi speciale sau dizabilități, 
acestea nu pot fi depistate în primii ani și pot necesita o lungă îngrijire pe 
parcursul copilăriei/adolescenței.

4. consideră că aceste trei tipuri de concedii, de paternitate, pentru adopție și cel filial, 
trebuie sa fie reglementate suplimentar de către Comunitate prin acte legislative și solicită 
Comisiei să preia acest aspect în noile propuneri de acte legislative; în acest sens, solicită 
Comisiei și Consiliului să se angajeze cât mai repede posibil într-un dialog eficient cu 
Parlamentul;

5. salută includerea în aria de acoperire a acordului privind concediul parental a lucrătorilor 
angajați cu fracțiune de normă, a celor cu contracte determinate și a lucrătorilor temporari;

6. consideră că, în contextul acordului privind concediul parental, trebuie acordată o atenție 
deosebită întreprinderilor mici și mijlocii, și trebuie să fie deschisă o discuție despre 
practicabilitatea acordului în aceste domenii;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și ETUC.


