
DECLARAłIA SCRISĂ 32 
 
 

 
 
 
 

E imporant să semnăm DeclaraŃia Scrisă 32 pentru a reconcilia cariera şi viaŃa 
familială înseamnă: 
 

1. A îmbunătăŃi calitatea vieŃii fiecăruia dintre noi, în special a persoanelor cu 
dizabilităŃi, a celor în vârstă şi a celor ce au grijă de ei 

 

2. A pune în practică principiul egalităŃii de gen 
 

3. O forŃă de muncă mai motivată şi mai eficientă 
 

4. A preveni sărăcia 
 

5. Un impact benefic asupra bunăstării copiilor 
 

... iar a-i consacra un An European în 2014 reprezintă un bun prim pas! 
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 



 

DECLARAłIE SCRISĂ 
 

depusă în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură 

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck 

 

 

0032/2012 
 

Declarație scrisă referitoare la Anul european pentru concilierea vieții profesionale 

cu viața familială 

 

Parlamentul European, 

 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2004 privind concilierea vieții 

profesionale, familiale și private, 

 

– având în vedere faptul că concilierea vieții profesionale și familiale reprezintă un 

mijloc important de a obține egalitatea dintre femei și bărbați, care constituie o 

valoare fundamentală a UE, consacrată în Tratatul privind Uniunea Europeană, 

precum și articolul 8 din tratate, 

 

– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură, 

 

A. întrucât un sprijin mai bun acordat măsurilor de armonizare vor permite bărbaților și 

femeilor, în toate modelele de familie, să se bucure de o serie mai largă de opțiuni în 

echilibrarea vieții profesionale și familiale, în funcție de nevoile și preferințele lor 

individuale, și va contribui la atingerea principalelor obiective politice ale UE; 

 

B. întrucât un an european dedicat acestei tematici va aduce răspunsuri la provocări 

urgente, cum ar fi schimbările demografice, criza economică și financiară, șomajul, 

sărăcia și excluderea socială; 

 

C. întrucât acțiunile de sprijin al armonizării vieții profesionale și de familie și 

instrumente precum FSE pot reduce inegalitățile salariale bazate pe gen și pot fi un 

element-cheie pentru crearea de locuri de muncă durabile și redresarea pe baza 

veniturilor, având în același timp un impact pozitiv asupra demografiei și permițând 

persoanelor să își îndeplinească responsabilitățile familiale; 

 

1. solicită Comisiei și instituțiilor europene să anunțe anul 2014 ca Anul european 

pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială; 

 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de 

numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre. 

 

Data-limită: 22.1.2013 


