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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesul general european, îndeosebi 

în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum 

intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 

perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră?  

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și 

cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră 

trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei?  

Am intrat în politică acum 40 de ani, ca studentă plină de idealism, motivată de aspirația de 

echitate și egalitate și de voința de a corecta nedreptățile și de a construi o lume mai bună 

pentru toți. De-a lungul acestei lungi traiectorii, am întâlnit și am ascultat multe persoane care 

au fost marginalizate din cauza prejudecăților, a stereotipurilor sau a legislației 

discriminatorii. Am făcut tot ce mi-a stat în putere, pe măsura cunoștințelor și capacităților 

mele, pentru a soluționa aceste situații. 

Cred că experiența mea profesională și calificările mele academice îmi vor permite să 

contribui la interesul general european. Am un doctorat în sociologie și am predat mulți ani în 

acest domeniu. În calitate de ministru pentru afaceri europene și egalitate, am participat 

regulat la Consiliul Afaceri Generale și la Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică 

Socială, Sănătate și Consumatori, responsabile cu asigurarea unei soluții unitare la nivelul UE 

pentru problemele esențiale care afectează interesul european. În viitor, intenționez să 

colaborez cu președintele, vicepreședinții și colegii mei comisari pentru a obține rezultate în 

vederea punerii în aplicare a agendei noastre comune. De asemenea, voi colabora cu 

președinta pentru a mă asigura că toate angajamentele referitoare la egalitate formulate în 

cadrul Orientărilor politice sunt îndeplinite efectiv. 

Am perseverat, ca femeie politician, într-o cultură potrivnică reușitei femeilor, deoarece 

doream să pot produce schimbările necesare. Această vocație a continuat să mă anime când 

am intrat în Parlament în 1996 și am devenit secretar parlamentar pentru drepturile femeilor 

în Cabinetul prim-ministrului, în următorii ani în calitate de reprezentantă a opoziției 

(ministru alternativ), precum și în cursul mandatelor de ministru pentru dialog social, 

protecția consumatorilor și libertăți civile și de ministru pentru afaceri europene și egalitatea 

de șanse.  
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Mă bucur să cunosc oameni a căror viață s-a îmbunătățit datorită măsurilor de promovare a 

egalității introduse în țara mea. Nu voi uita niciodată bucuria atâtor oameni în urma adoptării 

unor acte legislative esențiale care au introdus noi drepturi și au extins principiul egalității. În 

același timp, trebuie să sprijinim în continuare persoanele cele mai vulnerabile din cadrul 

societății, care sunt marginalizate din cauza discriminării multiple sau care sunt captive în 

situații de violență domestică, de aici și hotărârea mea de a legifera în domeniul egalității, de 

a promova ratificarea instrumentelor privind drepturile omului și de a spori protecția 

aplicabilă membrilor mai vulnerabili ai societăților noastre.  

Respect pe deplin valorile fundamentale pe care am întemeiat Europa: demnitatea umană și 

drepturile omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept. Nu voi solicita și nu voi 

accepta instrucțiuni din partea niciunei entități. Scopul meu este să iau în considerare toate 

interesele aflate în joc, indiferent de originea lor națională, regională, profesională sau 

personală. Voi depune eforturi susținute în vederea punerii în aplicare integrale a priorităților 

politice stabilite de președinta noastră aleasă. 

În calitate de ministru, am colaborat cu parlamentarii, cu societatea civilă, cu partenerii 

sociali și cu persoanele vizate pentru a adopta măsuri legislative și politice care să sporească 

egalitatea pentru toți, fără excepție. Mă voi folosi de această experiență și îmi voi adapta 

abordarea în funcție de exigențele activității la nivel european.  

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi avea onoarea de a mi se atribui portofoliul 

privind egalitatea. Conform articolului 8 din TFUE, avem obligația de a integra și de a 

promova egalitatea de gen în UE și în toate acțiunile Comisiei. Tratatul oferă un mandat 

puternic și reprezintă un angajament politic pe care îl voi valorifica pe deplin în calitate de 

comisar pentru chestiuni legate de egalitatea de gen.  

Președinta aleasă von der Leyen a plasat egalitatea de gen printre prioritățile agendei sale și s-

a angajat să ofere un exemplu prin formarea unui Colegiu echilibrat din acest punct de 

vedere. Domnia sa mi-a încredințat sarcina de a elabora și a prezenta următoarea Strategie a 

UE privind egalitatea de gen, care reprezintă o ocazie de a dezvolta în continuare conceptul și 

aplicarea abordării integratoare de gen în politicile UE. Aplicarea consolidată a abordării 

integratoare de gen în procesul de elaborare a politicilor contribuie la o utilizare mai bună a 

resurselor, eficientizează politica, sprijină dezvoltarea durabilă și creează societăți mai 

echitabile. În acest sens, dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi colabora strâns cu 

colegii mei pentru a extinde abordarea integratoare de gen la toate nivelurile posibile, pentru 

a asigura un impact real pe teren. 

Voi avea o colaborare constructivă cu președinta și cu ceilalți comisari. Voi menține dialogul 

cu deputații din Parlamentul European, voi asculta societatea civilă și partenerii sociali și voi 

organiza consultările publice care se impun pe întreaga durată a mandatului meu. În plus, mă 

voi angaja într-un dialog cu statele membre pentru a permite o coordonare mai bună a 

activității care se desfășoară la nivel european și la nivelul statelor membre.  

Îmi asum angajamentul față de dumneavoastră că, de îndată ce voi fi numită în funcție, voi 

respecta neabătut obligațiile prevăzute de tratat privind independența, transparența, 

imparțialitatea și disponibilitatea, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din TUE 

și la articolul 245 din TFUE, precum și obligația privind păstrarea secretului profesional 

prevăzută la articolul 339 din TFUE.  
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Mă angajez să evit orice poziție sau situație care mi-ar putea pune sub semnul întrebării 

independența, imparțialitatea și disponibilitatea față de Comisie și să o informez pe 

președinta Comisiei cu privire la orice situație care ar putea implica un conflict de interese în 

exercitarea atribuțiilor mele oficiale. 

Susțin pe deplin angajamentul nostru cu privire la transparență exprimat în orientările politice 

de către președinta aleasă. Mă angajez să fac publice toate contactele și întâlnirile pe care le 

voi avea cu organizații profesionale sau cu persoane care desfășoară activități independente, 

cu privire la orice aspect legat de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE în 

conformitate cu normele Comisiei. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră?  

Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o 

transparență sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare 

pozițiile Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce 

privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași 

informații și documente Parlamentului și Consiliului? 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar pentru egalitate, îmi voi asuma pe deplin 

responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul egalității, astfel cum sunt stabilite în 

Orientările politice și în scrisoarea mea de misiune. În următorii cinci ani, sarcina mea va fi 

să consolidez angajamentul Europei față de incluziune și egalitate în toate înțelesurile sale, 

indiferent de sex, rasă, origine etnică, vârstă, handicap, orientare sexuală, religie sau 

convingeri. Pe lângă rolul meu în integrarea perspectivei de gen, voi conduce lupta împotriva 

tuturor tipurilor de discriminare, în special prin eforturi pentru a face progrese în cazul 

propunerii de directivă orizontală privind combaterea discriminării și, dacă va fi necesar, prin 

propunerea de noi acte legislative de combatere a discriminării. Voi fi responsabilă cu 

punerea în aplicare de către UE a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 

cu handicap. Voi colabora cu statele membre pentru a avansa în cazul Directivei privind 

femeile în consiliile de administrație și a asigura punerea în aplicare deplină a Directivei 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Alte aspecte importante vor fi 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței bazate pe gen, capacitarea femeilor și a 

fetelor, precum și asigurarea coerenței politicilor noastre externe și interne în această privință. 

Acord o mare importanță principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu ceilalți 

membri ai Colegiului. Îi voi implica îndeaproape pe colegii comisari în elaborarea și punerea 

în aplicare a inițiativelor de politică, întrucât egalitatea va fi integrată în activitățile tuturor.  

Implicarea Parlamentului European este de o însemnătate majoră pentru mine. Având o 

experiență de peste 20 de ani în Parlament, știu să apreciez cât de important este controlul 

parlamentar asupra tuturor proceselor politice. Parlamentarii sunt reprezentanți ai cetățenilor 

al căror nivel de trai trebuie să-l îmbunătățim. Voi colabora cu Parlamentul și cu comisiile 

sale relevante în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului politic. 
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Cooperarea interinstituțională eficace este esențială pentru funcționarea sistemului UE și 

pentru a asigura eficiența și legitimitatea procesului decizional de la nivelul Uniunii. Aceasta 

se bazează pe o serie de principii călăuzitoare, pe care mă angajez ferm să le respect: 

deschidere, încredere reciprocă, eficiență și schimbul periodic de informații. Orientările 

politice și scrisorile de misiune formulate de președinta aleasă reflectă întru totul aceste 

principii și subliniază intenția de a consolida relația specială dintre Parlamentul European și 

Comisie. Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, mă voi strădui să realizez acest 

obiectiv și, în acest sens, voi respecta pe deplin dispozițiile Acordului-cadru din 2010 privind 

relațiile dintre Parlamentul European și Comisie și ale Acordului interinstituțional din 2016 

privind o mai bună legiferare. Interacțiunile mele cu Parlamentul European vor fi deschise, 

transparente și constructive, pentru a stabili o relație de încredere reciprocă. 

În conformitate cu Orientările politice ale președintei alese, voi face astfel încât să particip 

cât mai des posibil la ședințele plenare, la reuniunile comisiilor și la discuțiile relevante din 

cadrul trilogurilor. Voi lua măsuri pentru a asigura implicarea comisiilor parlamentare în 

orice evoluție majoră din domeniile care țin de responsabilitatea mea.  

Voi interacționa cu Parlamentul pe baza principiilor loialității, încrederii, transparenței, 

fluxului bidirecțional de informații și asistenței reciproce. Mai precis, voi asigura un flux 

regulat de informații cu președinții Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL), Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) și Comisiei 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), precum și cu alte comisii 

parlamentare relevante și voi avea o politică de comunicare bidirecțională deschisă cu 

deputații din Parlamentul European. Mă voi asigura, de asemenea, că Parlamentul European 

este informat cu regularitate, în special înainte de evenimentele majore și în etapele principale 

ale negocierilor internaționale din domeniile care țin de responsabilitatea mea. Luând efectiv 

în considerare pozițiile Parlamentului, mă voi asigura totodată că întrebările adresate de 

deputați Comisiei în domenii care țin de responsabilitatea mea primesc un răspuns rapid și 

exact.  

În Orientările politice ale președintei alese se subliniază faptul că, pentru a recâștiga 

încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și ireproșabile în 

ceea ce privește transparența. Consolidarea cooperării interinstituționale prin promovarea 

legitimității și a asumării răspunderii va îmbunătăți eficiența și buna guvernanță a UE. Prin 

urmare, mă angajez pe deplin să aplic diversele dispoziții referitoare la transparență și la 

fluxul de informații prevăzute în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European 

și Comisie și în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare.  

Președinta aleasă von der Leyen s-a pronunțat în favoarea unui drept de inițiativă pentru 

Parlamentul European și a exprimat angajamentul Comisiei de a răspunde la rezoluțiile 

parlamentare adoptate de majoritatea deputaților printr-un act legislativ, cu respectarea 

deplină a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Subscriu 

întru totul acestui obiectiv.  

Sunt pe deplin conștientă de faptul că oferirea de informații și de documente este un aspect 

esențial al aprofundării parteneriatului dintre Parlamentul European și Comisie. Mă angajez, 

așadar, să respect întru totul dispozițiile relevante ale Acordului-cadru dintre cele două 

instituții și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare.  
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Întrebări adresate de Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

3. În legislatura anterioară, Comisia Europeană nu a publicat o strategie a UE pentru 

egalitatea de gen, spre marea nemulțumire a Parlamentului, a statelor membre și, în 

special, a comisiei noastre. Vă puteți lua angajamentul de a publica cât mai curând 

posibil, dar nu mai târziu de primele 100 de zile, o strategie UE în toată puterea 

cuvântului și obligatorie pentru egalitatea de gen, sub forma unei comunicări a Comisiei 

pentru următorii ani? Care sunt domeniile prioritare pe care intenționați să le includeți 

în ea? Cum veți coopera cu Comisia FEMM la elaborarea și implementarea sa în cursul 

următoarei legislaturi? 

 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, mă angajez să public cât mai curând posibil 

Strategia cuprinzătoare a UE privind egalitatea de gen prevăzută în Orientările politice și voi 

discuta cu președinta aleasă von der Leyen cu privire la calendarul exact al adoptării sale de 

către Comisie.  

 

Printre principalele elemente care trebuie avute în vedere pentru Strategia privind egalitatea 

de gen se numără combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței bazate pe gen, 

transparența salarială, disparitatea de gen în materie de remunerare și de pensii, echilibrul de 

gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor, echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată și rolul ambelor sexe în realizarea egalității de gen. Consultarea publică care a 

avut loc la începutul acestui an a identificat alte domenii posibile, cum ar fi combaterea 

stereotipurilor de gen, abordarea violenței bazate pe gen în mediul online și includerea 

perspectivei de gen în domeniul inteligenței artificiale. Strategia ar trebui să aibă o abordare 

intersectorială pentru a include femeile și bărbații în toată diversitatea lor. Aceasta ar trebui, 

de asemenea, să aibă în vedere posibile noi propuneri legislative, precum și măsuri de politică 

îndrăznețe și acțiuni de sensibilizare.  

 

Noua strategie va reprezenta o ocazie de a dezvolta într-o mai mare măsură conceptul și 

aplicarea abordării integratoare de gen în toate politicile UE, atât pe plan intern, cât și extern. 

Este o ocazie pe care nu ar trebui să o ratăm. Aștept cu interes să colaborez strâns cu 

vicepreședintele pentru protejarea modului nostru de viață european, astfel încât aceasta să 

devină o temă importantă și voi conta pe sprijinul colegilor mei comisari pentru ca abordarea 

integratoare de gen să devină realitate. De asemenea, voi conta pe Grupul operativ pentru 

egalitate care va fi creat pentru integrarea principiului egalității în politicile și procesele UE.  

 

Doresc ca UE să aibă o strategie ambițioasă, incluzivă, cuprinzătoare și axată pe nevoile reale 

ale cetățenilor Uniunii. Aștept cu interes să stabilesc, dintr-o fază timpurie, contacte cu 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și aș dori ca acestea să fie urmate de o 

cooperare structurată. 

 

Cred că trebuie de asemenea să comunicăm cu privire la aceste aspecte atât în interiorul, cât 

și în afara UE. De exemplu, am putea discuta abordarea UE în cadrul unui eveniment specific 

organizat în contextul reuniunii Comisiei pentru statutul femeii, care va marca a 25-a 

aniversare a Platformei de acțiune de la Beijing. La acest eveniment sper că vor putea 

participa și deputați din Parlamentul European. 
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4. Eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor a fost întotdeauna o prioritate 

pentru FEMM, deoarece acest fenomen este un flagel pentru Europa și întreaga lume. 

O aderare extinsă a UE la întreaga Convenție de la Istanbul este de importanță 

primordială pentru noi. Ce măsuri concrete aveți de gând să luați pentru a obține 

aderarea UE și ratificarea de toate statele membre? Ce propuneri legislative și 

nelegislative veți înainta pentru a combate în special violența pe internet și pornografia 

în scopul răzbunării, care este atât de larg răspândită, mai ales împotriva femeilor și a 

fetelor? Ce planuri concrete aveți pentru întocmirea unui act legislativ european de 

combatere a violenței împotriva femeilor? Ce alte măsuri de combatere a violenței 

împotriva femeilor aveți de gând să luați în acord cu angajamentele luate de președinta 

aleasă în agenda sa pentru Europa? 

În conformitate cu Orientările politice ale președintei alese, aderarea UE la Convenția de la 

Istanbul ar trebui să rămână o prioritate-cheie pentru Comisie. Am fost mandatată să finalizez 

procesul de aderare în curs și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a atinge acest obiectiv. 

 

Salut sprijinul ferm al Parlamentului European pentru aderarea UE la Convenția de la 

Istanbul a Consiliului Europei privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice. Convenția de la Istanbul oferă un cadru european comun pentru eforturile UE și 

ale statelor membre ale acesteia de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice. Putem obține mai multe rezultate luând măsuri într-un cadru european comun 

decât prin acțiuni individuale ale statelor membre.  

 

Pentru a finaliza procesul de aderare, voi colabora activ cu Parlamentul European, cu 

președințiile succesive ale Consiliului și cu statele membre ca să găsim soluții de ieșire din 

impas. Trebuie, de asemenea, să aducem laolaltă toate statele membre cu organizațiile 

relevante ale societății civile pentru a reflecta asupra nevoii urgente de a intensifica acțiunile 

UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței bazate pe gen. Aștept cu 

interes avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene, ca urmare a solicitării Parlamentului 

European.  

 

Pe lângă acest proces instituțional, intenționez să găsesc modalități de consolidare a 

sprijinului acordat victimelor violenței împotriva femeilor și ale violenței domestice. Dacă 

aderarea rămâne blocată în Consiliu, voi analiza prezentarea unor propuneri privind standarde 

minime în materie de definire a unor anumite tipuri de violență, precum și consolidarea 

Directivei privind drepturile victimelor. De asemenea, voi da curs Orientărilor politice în ceea 

ce privește adăugarea violenței împotriva femeilor pe lista infracțiunilor din UE definite în 

tratat. 

 

Consider că este esențial să combatem o formă emergentă de violență bazată pe gen care se 

răspândește rapid, și anume violența online ilegală și comportamentele dăunătoare 

înregistrate în mediul online împotriva femeilor, inclusiv pornografia vindicativă. Accesul la 

internet devine rapid o necesitate pentru bunăstarea socioeconomică și o platformă de dialog 

politic și societal. Nu putem permite ca violența online și comportamentele online dăunătoare 

să le reducă la tăcere pe femei și pe fete și să le limiteze participarea la viața societății. În 

cadrul politicii mai ample a UE de combatere a discursului de incitare la ură și a conținutului 

online ilegal, trebuie să vedem ce putem face pentru a ne asigura că spațiul public digital este 

un spațiu sigur, lipsit de violență și o sursă de autonomie, inclusiv pentru femei și fete.  
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Voi dezvolta dialogul existent al Comisiei cu platformele de comunicare socială și cu 

organizațiile neguvernamentale cu privire la modul în care cooperarea voluntară poate 

contribui la semnalarea și ștergerea conținutului online dăunător, precum și la asigurarea unor 

măsuri decisive împotriva conținutului ilegal. Multe forme de violență online au fost 

incriminate sau interzise deja în statele membre. Sunt necesare mai multe informații 

referitoare la dispozițiile legale aplicabile în statele membre și la diferitele forme de violență 

online pe care le vizează acestea. Trebuie să vedem cum putem clarifica aceste aspecte, cu 

respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a libertății de exprimare. Această 

nedreptate care ia amploare este o preocupare majoră pentru mine și voi colabora cu 

vicepreședinții responsabili cu portofoliile „O Europă pregătită pentru era digitală” și „Valori 

și transparență” pentru a produce o schimbare. 

 

 

5. Capacitarea economică a femeilor: Propunerea Comisiei de directivă privind 

„Femeile în consiliile de administrație” este, din păcate, blocată în Consiliu, cu toate că 

prima lectură în Parlament a fost constructivă și că s-au făcut eforturi politice 

considerabile în ultimii ani. Între timp, diferite state membre au revenit asupra poziției 

inițiale de a se opune acestei directive. Care sunt planurile dumneavoastră pentru a 

depăși obstacolele politice și pentru a ajunge pe termen scurt la o reprezentare mai 

echilibrată a femeilor în forurile decizionale economice? Ce acțiuni concrete o să luați 

pentru a debloca situația din Consiliu și a relansa directiva prin toate mijloacele politice 

disponibile? Ca medie europeană, diferența de remunerare și (ulterior) între pensii 

între bărbați și femei atinge valori îngrijorătoare: 16 % pentru diferențele de 

remunerare și 40 % pentru diferențele de pensii. Ele constituie obstacole uriașe în calea 

egalității de gen în UE. Ce inițiative aveți de gând să adoptați pentru a contracara 

această inechitate? Ce măsuri aveți în vedere pentru a îndeplini angajamentul 

președintei alese de a introduce măsuri obligatorii de transparență salarială în primele 

100 de zile ale noii Comisii? 

Reprezentarea egală a femeilor în procesul de luare a deciziilor economice este o chestiune de 

drepturi egale și echitate. Pe lângă aceasta, echilibrul de gen în procesul decizional este 

judicios din punct de vedere economic.  

 

Consider că dezbaterile privind propunerea Comisiei din 2012 au contribuit la o mai bună 

conștientizare a problemei, iar ponderea femeilor în consiliile de administrație ale 

întreprinderilor a crescut în unele țări. Cu toate acestea, ritmul schimbării rămâne lent și, deși 

în ultimii ani s-au înregistrat progrese în unele state membre, în altele situația este 

neschimbată sau chiar în curs de înrăutățire.  

 

Îmi asum un angajament neabătut față de această directivă. Majoritatea statelor membre 

sprijină inițiativa și este evident că se poate ajunge la un acord. Salut susținerea fermă pentru 

această propunere exprimată de președinta aleasă în Orientările sale politice și, dacă voi fi 

confirmată în funcție, voi încerca să conving statele membre să o sprijine, la rândul lor. Voi 

conta și pe susținerea Parlamentului European. Progresele în cazul acestui dosar prezintă 

întârzieri mari.  

 

De asemenea, consider că noua Directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea 

privată va îmbunătăți echilibrul de gen la nivelul funcțiilor de conducere din sectorul 

economic. Voi colabora cu statele membre pentru a impulsiona punerea în aplicare integrală 

și rapidă a directivei.  
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Combaterea disparității de gen în materie de remunerare și de pensii este un „dosar 

nefinalizat”, la care sunt hotărâtă să intensificăm lucrările. Consider că îmbunătățirea 

transparenței salarizării și a clarității juridice sunt primele măsuri necesare pentru a detecta 

prejudecățile de gen și discriminarea în structurile de remunerare. Doresc să le ofer 

întreprinderilor posibilitatea de a aborda inegalitatea în materie de remunerare, iar victimelor 

discriminării posibilitatea de a solicita măsuri efective de reparare. În acest scop, Orientările 

politice prevăd că în primele 100 de zile ale mandatului acestei Comisii vom prezenta acțiuni 

pentru a introduce măsuri obligatorii privind transparența salarizării. Acțiunile respective vor 

reprezenta un „acont” important pentru activitatea noastră și vor sta la baza unei politici 

cuprinzătoare de abordare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Acest lucru 

înseamnă combaterea stereotipurilor persistente, consolidarea capacitării femeilor în procesul 

decizional, asigurarea punerii în aplicare a Directivei privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată și a exercitării drepturilor prevăzute de aceasta (în special de către 

tați), precum și combaterea decalajului de pensii dintre femei și bărbați cauzat de munca 

neremunerată. 

 

De asemenea, avem nevoie de o schimbare și la nivel sectorial. Absența femeilor din 

profesiile cu niveluri ridicate de remunerare, care sunt dominate de bărbați, este una dintre 

cauzele diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Trebuie să creăm condiții favorabile 

pentru ca mai multe femei să acceadă la anumite sectoare și ocupații și, în special, să 

abordăm cauzele profunde ale acestei distribuții inegale în cadrul forței de muncă. Doresc să 

abordez stereotipurile de gen, care le împiedică pe femei, dar și pe bărbați să caute 

oportunități în sectoare care, tradițional, ar putea fi dominate de celălalt sex. Aceste 

stereotipuri conduc totodată la o împărțire inegală a activităților de îngrijire neremunerate. 

Punerea în aplicare a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată va fi 

esențială în acest sens. 

 

Având în vedere că inegalitățile de gen sunt construite social, am convingerea că prin 

abordarea disparităților de gen de-a lungul ciclurilor care țin de educație, formare, activitatea 

profesională, calitatea de părinte, activitățile de îngrijire, remunerare și pensii putem accelera 

progresele în UE.  
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Întrebări din partea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

6. La sfârșitul celei de a opta legislaturi a Parlamentului European, Parlamentul 

European și Consiliul au convenit asupra unei directive privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Deși Parlamentul a susținut sus 

și tare directiva, un anumit număr de state membre nu au sprijinit-o. În calitate de 

comisară desemnată responsabilă, ce cale veți urma pentru ca acest prim rezultat 

legislativ al Pilonului european al drepturilor sociale să fie pus în aplicare integral și 

sunteți de acord că această directivă trebuie nu doar pusă în aplicare, ci și extinsă 

pentru a acoperi concediul de maternitate, precum și drepturile lucrătorilor 

independenți și ale părinților adoptivi?  

Mă bucură nespus faptul că Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea 

privată a fost adoptată. Aceasta este o realizare majoră în direcția egalității de gen și un pas 

important către o Europă în care atât femeile, cât și bărbații să poată ajunge la un echilibru 

între viața lor profesională și cea privată. Femeile vor putea astfel să își valorifice potențialul 

pe piața forței de muncă, iar bărbații vor avea ocazia să își asume o parte echitabilă a 

responsabilităților de îngrijire. 

Mă voi asigura că statele membre transpun această directivă importantă în legislația lor 

națională. Voi fi alături de statele membre pe parcursul procesului de transpunere și le voi 

oferi îndrumări, dacă vor avea nevoie.  

Consider că prin această directivă și prin Directiva privind concediul de maternitate oferim o 

bază solidă pentru ca părinții și îngrijitorii să ajungă la un echilibru între viața profesională și 

cea privată. În temeiul noii legislații a UE, și părinții adoptivi pot avea dreptul la concediu 

pentru creșterea copilului. Așadar, pe lângă transpunere, este esențial să sporim gradul de 

sensibilizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor și să îi încurajăm în special pe bărbați să 

și le exercite. Este important ca această chestiune să fie abordată la nivel de societate. De 

exemplu, consider că ar trebui să încurajăm bunele practici, cum ar fi școlile care abordează 

tema rolurilor de gen în ceea ce privește îngrijirea sau întreprinderile în care atât bărbații, cât 

și femeile utilizează practici de lucru favorabile familiei. Intenționez să aloc fonduri din 

partea UE pentru astfel de măsuri de sensibilizare.  

 

Consider că egalitatea între femeile și bărbații care desfășoară activități independente, precum 

și măsurile de încurajare a antreprenoriatului în rândul femeilor sunt, de asemenea, esențiale 

pentru a beneficia pe deplin de competențele și talentele femeilor. Cu ocazia evaluării punerii 

în aplicare a acestei directive, intenționez să analizez cu atenție interacțiunea dintre drepturile 

menționate la articolul 18 din directivă și concediul din motive familiale pentru lucrătorii care 

desfășoară activități independente și concediul de adopție. 

 

 

7. Promovarea egalității de gen și combaterea discriminării împotriva femeilor trebuie 

să fie o prioritate absolută a Uniunii Europene. Prin urmare, așteptăm cu interes 

propunerile Comisiei pentru o nouă strategie europeană privind egalitatea de șanse 

între femei și bărbați, inclusiv măsuri obligatorii de transparență salarială, pe care 

președinta aleasă a Comisiei s-a angajat să le introducă în cursul primelor sale 100 de 

zile de mandat.  
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La ce măsuri legislative vă gândiți pentru a elimina diferențele de remunerare și de 

pensii între femei și bărbați, a asigura o remunerație egală la muncă egală sau muncă 

de valoare egală în același loc și a introduce măsuri obligatorii de transparență 

salarială?  

 

Combaterea disparității de gen în materie de remunerare și de pensii este un „dosar 

nefinalizat”, la care sunt hotărâtă să intensificăm lucrările. Consider că îmbunătățirea 

transparenței salarizării și a clarității juridice sunt primele măsuri necesare pentru a detecta 

prejudecățile de gen și discriminarea în structurile de remunerare. Doresc să le ofer 

întreprinderilor posibilitatea de a aborda inegalitatea în materie de remunerare, iar victimelor 

discriminării posibilitatea de a solicita măsuri efective de reparare. În acest scop, Orientările 

politice prevăd că în primele 100 de zile ale mandatului acestei Comisii vom prezenta acțiuni 

pentru a introduce măsuri obligatorii privind transparența salarizării. Acțiunile respective vor 

reprezenta un „acont” important pentru activitatea noastră și vor sta la baza unei politici 

cuprinzătoare de abordare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Acest lucru 

înseamnă combaterea stereotipurilor persistente, consolidarea capacitării femeilor în procesul 

decizional, asigurarea punerii în aplicare a Directivei privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată și a exercitării drepturilor prevăzute de aceasta (în special de către 

tați), precum și combaterea decalajului de pensii dintre femei și bărbați cauzat de munca 

neremunerată. 

 

De asemenea, avem nevoie de o schimbare și la nivel sectorial. Absența femeilor din 

profesiile cu niveluri ridicate de remunerare, care sunt dominate de bărbați, este una dintre 

cauzele diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Trebuie să creăm condiții favorabile 

pentru ca mai multe femei să acceadă la anumite sectoare și ocupații și, în special, să 

abordăm cauzele profunde ale acestei distribuții inegale în cadrul forței de muncă. Doresc să 

abordez stereotipurile de gen, care le împiedică pe femei, dar și pe bărbați să caute 

oportunități în sectoare care, tradițional, ar putea fi dominate de celălalt sex. Aceste 

stereotipuri conduc totodată la o împărțire inegală a activităților de îngrijire neremunerate. 

Punerea în aplicare a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată va fi 

esențială în acest sens. 

 

Având în vedere că inegalitățile de gen sunt construite social, am convingerea că prin 

abordarea disparităților de gen de-a lungul ciclurilor care țin de educație, formare, activitatea 

profesională, calitatea de părinte, activitățile de îngrijire, remunerare și pensii putem accelera 

progresele în UE.  

 

[Cele de mai sus sunt extrase din răspunsul la întrebarea nr. 5.]  

 

8. Avem dispoziții solide care consacră egalitatea în legislația muncii, însă egalitatea nu 

se poate limita la anumite domenii, ci trebuie garantată cetățenilor în toate aspectele 

vieții. Combaterea inegalităților și a discriminării este, prin urmare, de o importanță 

vitală.  

 

 - Ce acțiuni concrete o să întreprindeți, în calitate de comisară pentru egalitate, 

pentru a debloca Directiva privind combaterea discriminării în Consiliu și a o 

relansa prin toate mijloacele politice disponibile?  

 - Ce măsuri prevedeți pentru combaterea discriminării, inclusiv pe criterii de rasă, 

origine etnică, religie, convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau 

gen/identitate de gen și a discriminării multiple la locul de muncă și pe piața muncii?  
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 - În conformitate cu obligațiile UE aferente Convenției Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) cu referire specială la „observațiile 

finale”, promiteți să publicați o nouă strategie europeană pentru persoanele cu 

handicap pentru perioada de după 2020, pentru ca UE și toate statele membre să 

pună în aplicare integral Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 

cu handicap, și care sunt domeniile prioritare pe care vă veți axa în această nouă 

strategie?  

 - Pornind de la inițiativele anterioare ale UE, ce alte instrumente juridice preconizați 

pentru a îmbunătăți situația socială și economică a persoanelor cu handicap? 

 

Voi face eforturi pentru o Uniune în care oamenii să se poată realiza, fără riscul sau teama de 

a fi discriminați, o Europă în care sunt apreciate persoanele cu competențe, profiluri și 

caracteristici unice. Sunt întru totul de acord cu faptul că egalitatea nu se poate limita la 

anumite domenii, ci trebuie garantată cetățenilor în toate aspectele vieții. Prin urmare, mă 

angajez cu fermitate să completez lacunele existente în legislația privind egalitatea. De mulți 

ani, Comisia depune eforturi pentru adoptarea Propunerii sale de directivă orizontală 

cuprinzătoare privind egalitatea de tratament. Datorită activității desfășurate de președințiile 

anterioare și de Comisie, problemele tehnice au fost rezolvate. Obstacolele rămase sunt de 

natură politică. Mă voi folosi de toate prerogativele mele politice pentru a colabora strâns cu 

guvernele în vederea deblocării propunerii actuale și a obținerii unanimității necesare.  

 

Ținând seama de câteva evoluții recente înregistrate, se poate spera la un nou impuls. În 

primul rând, a fost adoptat Actul european privind accesibilitatea referitor la persoanele cu 

handicap. În al doilea rând, Președinția finlandeză acordă o atenție deosebită dosarului și va 

încerca să depășească impasul printr-o dezbatere de orientare privind combaterea 

discriminării în UE, care va avea loc la data de 24 octombrie 2019 în cadrul Consiliului 

Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori. Voi urmări 

îndeaproape această dezbatere. Rezultatele discuțiilor purtate vor fi esențiale pentru 

concretizarea acțiunilor mele ulterioare și pentru realizarea de progrese pe termen scurt. Pe 

termen lung și în urma recentei adoptări a Comunicării Comisiei intitulate „Un proces 

decizional mai eficient în domeniul politicii sociale”1, îmi voi oferi sprijinul deplin pentru 

consolidarea competențelor noastre decizionale în acest domeniu.  

 

În calitate de comisară responsabilă cu egalitatea, voi continua să monitorizez îndeaproape 

instrumentele legislative existente și să prezint inițiative de politică importante, cum ar fi cele 

care vizează incluziunea romilor și organismele de promovare a egalității. Pentru a realiza o 

schimbare de politică la nivel național, voi purta un dialog strâns cu statele membre, inclusiv 

cu țările împotriva cărora sunt în curs proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Dacă este necesar, nu voi ezita să trec la următoarea etapă a acestor proceduri și, în cele din 

urmă, să sesizez Curtea de Justiție a Uniunii Europene.  

 

De asemenea, voi asigura prezentarea de rapoarte cuprinzătoare privind aplicarea legislației 

existente. Următorul nostru raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind 

egalitatea rasială și a Directivei-cadru privind egalitatea de tratament în ceea ce privește 

încadrarea în muncă se va baza pe o consultare amplă a statelor membre, a societății civile și 

a tuturor părților interesate în cauză. Pentru acest următor raport de punere în aplicare, 

intenționez să mă axez în principal asupra organismelor de promovare a egalității, care sunt 

                                                 
1 „Un proces decizional mai eficient în domeniul politicii sociale: Identificarea domeniilor asupra cărora poate fi extins votul 

cu majoritate calificată”, COM(2019) 186, 16.4.2019. 
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principalii noștri parteneri în eforturile de combatere a discriminării din diferite motive și în 

diverse domenii. Pe baza rezultatelor raportului de punere în aplicare, voi analiza opțiunile 

privind întreprinderea unor acțiuni suplimentare în acest domeniu.  

 

Permiteți-mi să subliniez că împărtășesc întru totul opinia Parlamentului European, exprimată 

în Rezoluția sa din 20162, potrivit căreia legislația în sine nu este suficientă. Discriminarea 

persistă, printre altele, și din cauza necunoașterii drepturilor și a obligațiilor existente. De 

aceea, voi continua campania de informare în curs3 menită să sporească gradul de 

sensibilizare pe teren.  

 

De asemenea, obiectivul meu este să sprijinim în continuare mișcarea în creștere a cartelor 

diversității în Europa, deoarece acestea oferă îndrumări privind gestionarea diversității unui 

număr de câteva mii de întreprinderi care decid în mod voluntar să își asume angajamente în 

materie de diversitate. Aceste carte fac parte din Platforma UE a cartelor diversității, care 

facilitează schimburile periodice între reprezentanții cartelor, publicarea acestora și 

organizarea de evenimente la nivel înalt privind gestionarea diversității. Intenționez să 

continuăm finanțarea acestei platforme. Voi asigura, de asemenea, implicarea partenerilor 

sociali, care au un rol important în promovarea diversității la locul de muncă. 

 

Sunt onorată și mă angajez ferm să îmbunătățesc situația în UE a celor aproximativ 100 de 

milioane de europeni cu handicap. Acest grup foarte divers cuprinde 32 de milioane de 

persoane cu handicap grav și aproximativ 70 de milioane de persoane cu handicap moderat, 

majoritatea fiind persoane în vârstă, iar numărul lor este în creștere. Se preconizează că, până 

în 2020, o cincime din populația UE va avea o anumită formă de handicap. Sunt convinsă că, 

împreună cu statele membre, trebuie să luăm măsuri de urgență, pe baza Cartei drepturilor 

fundamentale a UE și a Tratatului privind funcționarea UE. 

  

Mă angajez ferm să acționez pentru punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap în întreaga UE. Îmbunătățirea situației persoanelor cu 

handicap contribuie, de asemenea, la abordarea inegalităților, astfel cum se reflectă în Pilonul 

european al drepturilor sociale, și anume în principiul 17. 

  

Instrumentul actual de punere în aplicare a convenției, și anume Strategia europeană pentru 

persoanele cu handicap, expiră în 2020. Acesta acoperă opt domenii de acțiune: 

accesibilitatea, participarea, egalitatea, ocuparea forței de muncă, educația și formarea 

profesională, protecția socială, sănătatea și acțiunile externe și face în prezent obiectul unei 

evaluări. Înainte de a lansa o strategie ulterioară, voi analiza mai întâi cu atenție rezultatele 

evaluării, care va fi disponibilă la jumătatea anului 2020. În vederea stabilirii priorităților pe 

care le urmăresc, doresc, de asemenea, să aloc timp pentru a implica în mod direct în acest 

demers persoane cu handicap și familiile lor, precum și pentru a consulta organizațiile și 

părțile interesate relevante. Sunt convinsă că acest lucru va duce la obținerea unor rezultate 

de mai bună calitate. 

  

Un instrument foarte important în activitatea mea va fi să mă asigur permanent că această 

convenție este pusă în aplicare în mod corespunzător în toate politicile relevante ale UE. În 

acest scop, aștept cu interes să colaborez strâns cu colegii mei comisari pentru a ne asigura 

că, pe lângă inițiativele aflate în responsabilitatea mea, și inițiativele majore aflate în 

                                                 
2 Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la aplicarea Directivei 2000/78/CE [P8_TA-

PROV(2016)0360]. 
3 Site internet și broșuri disponibile în toate limbile oficiale ale UE: https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437&langId=ro
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responsabilitatea lor, cum ar fi legislația și bugetele, reflectă în mod adecvat aspectele legate 

de handicap. Voi colabora strâns în acest sens cu vicepreședintele pentru protejarea modului 

nostru de viață european. 

  

Îmbunătățirea situației sociale și economice a persoanelor cu handicap nu se rezolvă doar prin 

adoptarea unor noi legi. Este vorba și despre aplicarea eficace a legilor pe care le avem deja. 

Sunt hotărâtă să mă asigur că legislația adoptată recent, precum Actul european privind 

accesibilitatea, este pusă în aplicare într-un mod corect, ambițios și coerent. Statele membre 

au trei ani la dispoziție pentru a transpune directiva și încă trei ani pentru aplicarea sa. Voi 

analiza, de asemenea, cu atenție proiectele-pilot privind cardul european pentru dizabilitate și 

utilitatea unui astfel de card pentru eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a 

femeilor și a bărbaților cu handicap.  

  

Sunt convinsă că, până la sfârșitul mandatului meu, angajamentul nostru politic în favoarea 

unei „Uniuni a egalității” va produce rezultate concrete și tangibile pentru persoanele cu 

handicap, astfel încât acestea să se poată bucura într-o măsură mai mare de beneficiile pe care 

li le asigură Europa. 

 

 


