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Camera Deputaţilor 
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Bucureşti, 28.04.2020 

            Nr. 4c-20/160 

 

 

PROIECT DE OPINIE 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETUL 

REGIUNILOR - O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 

- COM(2020)152 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm proiectul de opinie asupra COMUNICĂRII 

COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETUL REGIUNILOR – O Uniune 

a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 – COM(2020)152,  document 

transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului, cu adresa nr.4/E din 21.04.2020. 

Membrii comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au dezbătut 

documentul mai sus menţionat în şedinţa online din data de 28 aprilie 2020.   

Comunicarea Comisiei are caracter nelegislativ. Obiectul prezentei comunicări  

constă în prezentarea Strategiei privind egalitatea de gen, ce structurează activitatea 

Comisiei Europene cu privire la egalitatea de gen, stabilește obiectivele de politică și 

acțiunile-cheie pentru perioada 2020-2025 (GAP III). Scopul acesteia este ca Europa să 

devină un spațiu model al egalității de gen, în care violența bazată pe gen, discriminarea pe 

criterii de sex și inegalitatea structurală dintre femei și bărbați să fie aspecte de domeniul 

trecutului, urmărindu-se o Europă în care femeile și bărbații, fetele și băieții, în toată 
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diversitatea lor, să fie egali. Strategia reprezintă contribuția UE la crearea unei lumi mai 

bune pentru femei și bărbați, fete și băieți, cu atat mai mult cu cât în 2020 este marcată cea 

de-a 25-a aniversare a adoptării Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing şi 

cuprinde următoarele direcţii de acţiune: 

1. Eliminarea violenței și a stereotipurilor; 

2. Prosperitate într-o economie bazată pe egalitatea de gen - Eliminarea 

disparităților de gen de pe piața forței de muncă; 

3. Posturi de conducere ocupate atât de femei, cât și de bărbați, în toate sectoarele 

societății - Ajungerea la un echilibru de gen în procesul decizional și în mediul 

politic; 

4. Integrarea dimensiunii de gen și o perspectivă intersecțională în politicile UE; 

5. Finanțarea acțiunilor destinate realizării de progrese în domeniul egalității de 

gen în Uniunea Europeană; 

6. Abordarea egalității de gen și a emancipării femeilor în întreaga lume. 

 

Strategia privind egalitatea de gen - GAP III va fi lansat în 2020, cu o abordare 

cuprinzătoare, și va fi coerentă cu prioritățile acestei strategii, urmând să integreze toate 

elementele sale relevante în acțiunea externă a UE. Acțiunile-cheie prezentate în această 

Strategie vor fi actualizate și completate cu regularitate. Punerea lor în aplicare va fi 

monitorizată, iar progresele vor fi raportate anual. Aceste rapoarte vor servi drept bilanț 

politic anual al progreselor realizate. Pe lângă exemplele de bune practici din statele 

membre, rapoartele anuale vor conține și date relevante, inclusiv de la Eurostat și 

Eurofound, precum și indicatori pentru cuantificarea progreselor, pe baza indicelui anual al 

EIGE privind egalitatea de gen. EIGE va furniza, de asemenea, date și studii menite să 

contribuie la elaborarea de politici bazate pe date concrete ale instituțiilor UE și ale statelor 

membre. 

Instituţia responsabilă pentru aplicarea acţiunilor-cheie prezentate în Comunicarea 

Comisiei, cu privire la egalitatea de gen în România este Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale, care prin Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

urmăreşte să răspundă problemelor identificate în domeniul specific de intervenţie. 
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Pentru realizarea acestor deziderate este necesar ca în construcţia bugetară din 

România să fie integrată bugetarea de gen, cu instrumente de finanţare clare care să asigure 

acțiunile de promovare a participării femeilor pe piața muncii și a echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată, să urmărească investițiile în structuri de îngrijire, să sprijine 

antreprenoriatul în rândul femeilor, să combată segregarea de gen în anumite profesii și să 

abordeze reprezentarea dezechilibrată a fetelor și a băieților în anumite sectoare ale 

educației și formării. 

 Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi este favorabilă promovării documentului supus 

dezbaterilor. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea prezentului 

proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei 

Deputaţilor. 

 

           

 

PREŞEDINTE                                                       

Cristina-Ionela IURIŞNIŢI                                       

 

 


