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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și 
bărbați 

 
Bucureşti,  16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-20/636 

 
 

Către: 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte STEFAN MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile  art.172 și art.173 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023 - O 

Uniune fermă și unită [COM(2022) 548], document nelegislativ 

transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
 

Bucureşti,  16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-20/636 

 

 

PROIECT  DE  OPINIE asupra  

Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 

2023 - O Uniune fermă și unită [COM(2022) 548]  

 

 

 Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost 

sesizată, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru examinarea fondului cu 

documentul nelegislativ – Programul de lucru al Comisiei Europene 

pentru anul 2023 - O Uniune fermă și unită [COM(2022) 548], 

transmis cu adresa nr.14/b 329 din 2 noiembrie 2022 şi înregistrat sub 

nr.4c-20/629/11.11.2022. 

 Prezentul Program de lucru al Comisiei Europene pentru anul 

2023 - O Uniune fermă și unită [COM(2022) 548] se referă noua 

realitate a Uniunii Europene. Europa a demonstrat cât de mult poate 

realiza și cât de repede poate acționa atunci când există un scop comun și 

o abordare unită, ceea ce trebuie să caracterizeze și anul care urmează. 

Crizele cu care se confruntă Europa ce se resimt acut în viața de zi cu zi a 

europenilor, vor necesita reacții rapide continue pentru a răspunde celor 

mai presante nevoi. În acest spirit, activitatea noastră se va concentra pe 

sprijinirea europenilor în aceste vremuri de grea încercare.  

 Obiectivele prezentului program, enunțate pentru prima dată în 

Orientările politice, au fost construirea unui viitor mai bun pentru 

generația următoare și asigurarea echipării și a pregătirii pentru a face 

față provocărilor viitoare. Acestea rămân la fel de valabile și în prezent! 

 Principala prioritate a Comisiei pentru anul următor va consta în 

asigurarea aprovizionării cu materiile prime esențiale pentru a menține 

competitivitatea pe plan industrial, dar și securitatea alimentară, 
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consolidarea economiei sociale de piață și nu în ultimul rând, reducerea 

prețurilor la energie. Comisia a stabilit măsuri de intervenție de urgență pe 

piața energiei pentru a contracara recentele creșteri semnificative ale 

prețurilor și pentru a reduce facturile la energie ale cetățenilor și 

întreprinderilor europene. Prin urmare, se va accelera tranziția energetică, 

atât ca mijloc de combatere a crizei climatice, cât și pentru a reduce 

dependențele și a crește competitivitatea. Pentru a aborda criza 

energetică este necesară protejarea economiilor europene, dar și 

protejarea pieței unice europene prin asigurarea unui nivel ridicat de 

ocupare a forței de muncă. 

 În anul următor, miza este Ucraina și viitorul Ucrainei. Dar și viitorul 

Uniunii Europene și tot ce reprezintă aceasta: libertate, democrație, 

drepturi fundamentale, statul de drept și toate valorile pe care se 

întemeiază UE. De la începutul războiului, UE și statele membre au 

mobilizat peste 19 miliarde EURO pentru a consolida reziliența economică, 

socială și financiară a Ucrainei, la care se adaugă sprijin militar în valoare 

de 3,1 miliarde EURO în cadrul Instrumentului european pentru pace. 

Cetățenii și statele membre au dat dovadă de generozitate și solidaritate 

prin primirea milioanelor de ucraineni care fug din calea violenței, UE 

contribuind la asigurarea accesului acestora la locuri de muncă, locuințe, 

educație și asistență medicală prin activarea Directivei privind protecția 

temporară. Se va oferi Ucrainei în continuare asistență politică, financiară 

și umanitară  pentru a spriji reconstrucția viitoare a țării. Următorul pas 

constă în furnizarea a 100 de milioane EURO pentru reabilitarea școlilor 

ucrainene avariate. Drumul spre Europa al Ucrainei și al poporului 

ucrainean este unul sigur și se vor face eforturi pentru a facilita accesul 

acestei țări la piața unică europeană. În ceea ce privește actuala criză 

alimentară cauzată de creșterea bruscă a prețurilor și de secete severe, 

agravată de invadarea Ucrainei de către Rusia, au fost mobilizate 600 de 

milioane EURO din Fondul european de dezvoltare pentru a crește sprijinul 

acordat țărilor sărace din Africa și Pacific pentru asigurarea securității 

alimentare. Climatul geopolitic incert, precum și perturbările recente ale 

lanțurilor de aprovizionare au relevat importanța uriașă a pieței noastre 

unice pentru consolidarea bazei economice a Europei. O piață internă 

funcțională și dinamică reprezintă baza bunăstării și a stabilității Uniunii 

Europene. Se are în vedere publicarea unei Comunicări privind piața unică, 

care va prezenta rolul-cheie în autonomia strategică deschisă a Uniunii a 

pieței unice. Se intenționează crearea unui nou Fond european al 

suveranității, pentru a ne asigura că viitorul industriei va fi în Europa. Se 

vor prezenta orientările Comisiei în urma revizuirii guvernanței economice, 

pentru a răspunde provocărilor acestui deceniu, luând în considerare 

contribuțiile valoroase din cadrul Conferinței privind viitorul Europei. 
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 Comisia va continua să construiască o Uniune a egalității prin 

intermediul unei inițiative emblematice privind drepturile persoanelor cu 

handicap, propunând un card european pentru dizabilitate care să asigure 

recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap în toate 

statele membre. Uniunea egalității va fi consolidată prin inițiativele 

propuse privind combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței domestice, precum și privind transparența salarială.  

 În contextul punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE de 

combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, Comisia va 

continua să depună eforturi pentru a asigura o protecție eficace 

împotriva discriminării pe motive de rasă sau origine etnică, prin 

asigurarea respectării legii. De la începutul acestui mandat, Uniunea 

Europeană și-a demonstrat capacitatea de a-și îndeplini promisiunile 

privind aspectele care îi interesează cel mai mult pe europeni. UE a 

reacționat în mod colectiv atunci când s-a confruntat cu crize puternice și  

în anul care urmează se va proceda similar! România apreciază favorabil 

programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

au dezbătut documentul sus menţionat în şedinţa din 16 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă au hotărât, cu majoritate de voturi, să întocmească un 

proiect de opinie favorabil Programului de lucru al Comisiei 

Europene pentru anul 2023 - O Uniune fermă și unită [COM(2022) 

548] 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 

 

 

 

 

 
Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


