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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 20 mai 2020  

Nr. 4c-9/232  

 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - O Uniune a egalităţii: Strategia privind 

egalitatea de gen 2020-2025 
 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.169 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu documentul 
privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 
2020-2025. – COM (2020) 152, pentru examinarea fondului . 
 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 12 mai 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că promovarea egalității 
între femei și bărbați este o sarcină a Uniunii, în toate activitățile sale, fiind 
prevăzută de tratate. Egalitatea de gen este o valoare de bază a UE, un 
drept fundamental și un principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor 
sociale.  

Nici un stat membru nu a atins încă o egalitate de gen deplină, iar 
progresele sunt lente. Noua Comisie a identificat egalitatea de gen ca 
temă și obiectiv major. Președintele Ursula von der Leyen, în programul 
său politic,  a promis o nouă strategie pentru egalitatea de gen. 

 
Obiectivele prezentei propuneri sunt eradicarea violenței de gen 

și combaterea stereotipurilor de gen, reducerea diferențelor de gen pe 
piața muncii, a diferențelor salariale și de pensie dintre bărbați și femei, 
atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în reprezentarea la 
nivel politic. 
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Prezenta Strategie structurează activitatea Comisiei Europene cu 
privire la egalitatea de gen și stabilește obiectivele de politică și acțiunile-
cheie pentru perioada 2020-2025.  

Scopul Strategiei este ca Europa să devină un spațiu 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; în care aceștia să fie liberi să își urmeze calea aleasă în viață, în 
care să aibă șanse egale de a prospera și în care să poată fi, în condiții de 
egalitate, membri sau lideri ai societății noastre europene.  

Strategia se va pune în aplicare printr-o abordare duală, care va 
combina măsuri specifice pentru a se ajunge la o egalitate de gen, pe de o 
parte, și a integra mai bine perspectiva de gen, pe de altă parte. 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 (primul angajament universal și plan de acțiune menit să aducă 
progrese în materie de egalitate între femei și bărbați). 

 
Acțiunile–cheie din Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 

sunt:  
1. Eliminarea violenței și a stereotipurilor, măsură prin care se 

dorește ca orice persoană să se simtă în siguranță acasă, în relațiile cu 
persoanele apropiate, la locul de muncă, în spațiile publice și în mediul 
online. Femeile și bărbații, fetele și băieții, în toată diversitatea lor, trebuie 
să fie liberi să își exprime ideile și emoțiile și să își urmeze parcursul 
educațional și profesional ales, fără constrângerile unor norme de gen 
bazate pe stereotipuri. În cadrul acestei Strategii, Comisia invită Consiliul 
să finalizeze procesul de aderare a UE la Convenția de la Istanbul și să 
asigure ratificarea rapidă a convenției de către UE. 

De asemenea, Comisia invită statele membre, să: 
• ratifice și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul; 
• să ratifice și să pună în aplicare Convenția OIM pentru a combate 

violența și hărțuirea în lumea muncii; 
• să pună în aplicare prevederile directivelor care protejează victimele 

violenței bazate pe gen; 
• să colecteze și să raporteze în mod sistematic date cu privire la violența 

bazată pe gen; 
• să sprijine societatea civilă și serviciile publice în acțiunile de 

prevenire a violenței bazată pe gen și stereotipurilor de gen, inclusiv 
cu ajutorul finanțării UE disponibile în cadrul programului „Drepturi și 
valori” (2021-2027). 
Comisia propune să se lanseze o rețea la nivelul UE pentru 

prevenirea violenței bazate pe gen și a violenței domestice, care va reuni 
statele membre și părțile interesate pentru a le permite să facă schimb de 
bune practici și va oferi finanțare pentru formare, consolidarea 
capacităților și servicii de sprijin. 
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2. Prosperitatea într-o economie bazată pe egalitatea de gen, într-o 
Europă prosperă și socială, în care femeile și bărbații, să aibă șanse de 
dezvoltare egale, să fie independenți din punct de vedere economic, să fie 
remunerați în mod egal pentru o muncă de valoare egală, să aibă acces 
egal la finanțare și să primească pensii echitabile, iar  responsabilitățile 
familiale și financiare să fie repartizate în mod egal între aceștia.  Până la 
finele acestui an, Comisia  va lansa procesul de consultare pentru o Carte 
verde privind îmbătrânirea și va prezenta măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării.  

În cadrul acestei acțiuni, Comisia invită statele membre: 
• să transpună Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea 

privată și să pună în aplicare în mod corespunzător legislația UE privind 
egalitatea de gen și dreptul muncii; 

• să dea curs concluziilor Consiliului din iunie 2019 privind „Eliminarea 
diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați: „politici și măsuri 
esențiale”;  

• să asigure investiții adecvate în educația copiilor preșcolari, în 
serviciile de îngrijire și cele de îngrijire pe termen lung, inclusiv 
investiții din fondurile UE disponibile; 

• să pună în aplicare Declarația ministerială de angajament privind 
„Femeile în sectorul digital”. Cum femeile reprezintă doar  17% din  
persoanele care fac studii și au o carieră în domeniul TIC în UE și 
având în vedere transformarea rapidă și digitalizarea economiei și a 
pieței forței de muncă, tranziția digitală este extrem de importantă, 
în rândul femeilor, datorită acestui  decalaj. 

• actualizarea Agendei pentru competențe în Europa care va contribui 
la combaterea segregării orizontale, a stereotipurilor și a 
disparităților de gen în educație și formare 
În cadrul strategiei, Comisiei  propune o recomandare  Consiliului, 

cu privire la  educația și formarea profesională pentru îmbunătățirea 
situației privind echilibrul de gen în profesiile dominate în mod tradițional 
de bărbați, respectiv de femei. 
 

3. Reprezentare egală în posturile de conducere, ocupate atât de 
femei, cât și de bărbați, în toate sectoarele societății. Într-o societate UE 
dinamică și prosperă, este esențială sporirea gradului de incluziune și a 
diversității, pentru a prezenta idei noi și abordări inovatoare. Comisia 
încurajează cetățenii din toate mediile să participe în mod semnificativ la 
societate, o condiție prealabilă necesară pentru o democrație funcțională și 
are ca rezultat elaborarea unor politici mai eficace.  

Principalele acțiuni propuse, în acest scop, sunt: 
• reprezentarea mai echilibrată a femeilor și bărbaților în funcții de 

decizie; 
• încurajarea participării mai echilibrate a femeilor și bărbaților în 

toate sectoarele economice, pentru o mai mare diversitate la locul 
de muncă. 
Comisia invită Parlamentul European și Consiliul: 
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• să adopte Propunerea de directivă privind îmbunătățirea situației 
privind echilibrul de gen în organele de conducere; 

•  să adopte măsuri de îmbunătățire a situației privind echilibrul de 
gen în posturile de conducere.  
Comisia invită statele membre: 

• să transpună și să pună în aplicare Directiva privind îmbunătățirea 
echilibrului de gen în organele de conducere, odată ce va fi 
adoptată; 

• să elaboreze și să pună în aplicare strategii de creștere a numărului 
de femei în posturi de decizie în politică și în procesul de elaborare a 
politicilor. 

 
4. Integrarea dimensiunii de gen și o perspectivă intersecțională în 

politicile UE. Comisia consideră că pentru a atinge obiectivul egalității de 
gen, includerea unei perspective de gen în toate politicile și procesele UE 
este esențială. Astfel, integrarea perspectivei de gen se asigură prin faptul 
că politicile și programele statelor membre vor valorifica la maximum 
potențialul tuturor – al femeilor și bărbaților, al fetelor și băieților 
deopotrivă, în toată diversitatea lor.  

Scopul este redistribuirea puterii, a influenței și a resurselor într-un 
mod echitabil și care să țină seama de perspectiva egalității de gen, prin 
combaterea inegalității, promovarea echității și crearea de oportunități. 
Astfel, Comisia va integra  perspectivă de gen în toate inițiativele sale 
majore în cursul mandatului actual, iar acest demers va fi facilitat de 
numirea primului comisar pentru egalitate, ca portofoliu de sine stătător, 
și de crearea unui grup operativ pentru egalitate, alcătuit din reprezentanți 
ai tuturor serviciilor Comisiei și ai Serviciului European de Acțiune Externă. 
Grupul operativ va asigura punerea în aplicare a integrării egalității, 
inclusiv a egalității de gen, la nivel operațional și tehnic. 
 

5. Finanțarea acțiunilor destinate realizării de progrese în domeniul 
egalității de gen în UE. Comisia va asigura, prin cadrul financiar multianual 
(CFM), integrarea dimensiunii de gen în ansamblul cadrului, mai precis în 
diferite instrumente de finanțare și de garanții bugetare ale UE, cu 
precădere în Fondul social european Plus, Fondul european de dezvoltare 
regională, Europa creativă, Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, Fondul de coeziune și programul InvestEU. 

Comisia propune statelor membre regulamente cu dispoziții comune: 
- să impună la utilizare a fondurilor, un cadru strategic național pentru 
egalitatea de gen atunci când investesc în îmbunătățirea echilibrului de 
gen pe piața muncii, în echilibrul dintre viața profesională și cea privată 
sau în infrastructura de îngrijire a copiilor; 
- punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale care 
vizează egalitatea de gen 
- să vizeze acțiuni menite să sprijine nevoile specifice ale femeilor pe 
parcursul procedurii de azil, precum și acțiuni menite să sprijine integrarea 
femeilor în noua societate prin programul Fondului pentru azil și migrație 
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- să pună în  acțiune măsuri pentru  prevenirea și combaterea violenței de 
gen prin programul  „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”, implicînd 
organizațiile societății civile și instituțiile publice. 
 

6. Abordarea egalității de gen și a emancipării femeilor în întreaga 
lume. Egalitatea de gen și emanciparea femeilor  este un  obiectiv central 
al acțiunilor externe  UE,  astfel încât în dialogurile politice și în dialogurile 
pe tema drepturilor omului cu țările terțe, în politica sa comercială, 
precum și în politicile de vecinătate și de extindere ale UE, inclusiv în 
contextul negocierilor de aderare și al procesului de stabilizare și de 
asociere se promovează egalitatea de gen și emanciparea femeilor în 
parteneriatele sale internaționale.  

Având în vedere realizările din planul de acțiune privind egalitatea 
de gen și emanciparea femeilor în contextul relațiilor externe (2016-2020) 
(GAP II) care s-a concentrat  pe eradicarea violenței împotriva femeilor și 
a fetelor, pe promovarea emancipării economice și sociale a femeilor și pe 
asigurarea respectării drepturilor umane, politice și civile ale acestora, 
GAP III care va fi lansat în 2020, va avea o abordare cuprinzătoare, și va 
fi coerent 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. Lucrând împreună, instituțiile UE și statele membre 
trebuie să își intensifice colaborarea cu societatea civilă, inclusiv cu 
mișcările și organizațiile de femei, cu organizațiile internaționale și cu 
guvernele, pentru a înregistra progrese în ceea ce privește egalitatea de 
gen și pentru a continua să fie lideri pe plan mondial. 

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate voturi pentru, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  
        

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 




