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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
 

București, 6 octombrie 2020 
Nr. 4c-22/402 

 
Opinie 

 
privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 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 
Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, Comisia pentru 
muncă şi protecție socială, Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei 
şi bărbați au fost sesizate pentru examinarea pe fond a Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor – O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de 
gen 2020 - 2025 – COM(2020) 152. 

Având în vedere: 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităților naționale, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru muncă şi protecție 

socială, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru egalitatea de șanse 

pentru femei şi bărbați, 
− Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 
− Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 

a Camerei Deputaților, 
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− Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 
 
 
Comisia pentru afaceri europene: 
 
1) Susține obiectivele acestei strategii pentru 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 care 
să țină de domeniul trecutului. 
 

2) Recomandă abordarea unei perspective practice, orientate spre rezultat, 
a aplicării principiului transversal în integrarea problematicii de gen în 
toate etapele elaborării politicilor europene. 
 

3) Subliniază că stereotipurile de gen sunt rezultatul unor procese istorice 
îndelungate, derulate, în mod diferențiat, pe teritoriile Europei, ceea ce 
sugerează că ar fi potrivită o participare intensă a statelor membre la 
elaborarea măsurilor care vizează siguranța exprimării ideilor și emoțiilor 
pe parcursul educațional și profesional ales, fără constrângerile unor 
stereotipuri de gen  
 

4) Amintește că fetele, în mod special la vârste mici, sunt  sensibile la 
violențe psihice, atât din mediul familial cât și din afara acestuia sa, ceea 
ce face ca prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen, în asemenea 
cazuri, să necesite o comunicare strânsă între factorii interesați. 
 

5) Subliniază că practicile traumatizante asupra femeilor, cum ar fi 
mutilarea genitală, avortul forțat și sterilizarea forțată, necesită o reacție 
fermă și cuprinzătoare din partea Uniunii, adoptarea unor acte legislative 
și instituirea unui cadru specific pentru cooperarea organelor de cercetare 
penală din statele membre. 
 

6) Îşi manifestă preocuparea cu privire la riscul unor excese de 
reglementare și de cenzurare nejustificată a conținutului în cazul prevenirii 
și combaterii violenței online îndreptate împotriva femeilor. 
 

7) Recomandă inițierea de programe la nivelul Uniunii pentru sprijinirea 
educației sociale ce vizează comunicarea dintre fete și băieți, în special în 
regiuni vulnerabile, ca urmare a unor convingeru sau tradiții nepotrivite, 
precum și sprijinirea cercetării științifice în acest sens. 
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8) Consideră că mai sunt încă multe de făcut pentru a se asigura că 
problemele cu care se confruntă femeile și fetele afectate de traficul de 
persoane să se afle în centrul preocupărilor de edificare a uniunii 
securității și pentru ca noua strategie a UE privind eradicarea traficului de 
persoane să reprezinte un pas înainte în ceea ce privește drepturile 
victimelor.  

 
9) Apreciază că este necesară consultarea experților din domeniul social și 

din cel tehnic pentru a identifica cu precizie cauzele profunde ale 
dezechilibrelor de gen din domeniul tehnologiilor digitale și de a formula 
măsurile de combatere a acestora. 

 
10) Recomandă menținerea atenției pe aspectele concrete și evitarea 

supraîncărcării formale a Programului de cercetare și inovare „Orizont 
Europa” cu subiectul combaterii potențialelor prejudecăți de gen în 
domeniul inteligenței artificiale, având în vedere faptul că riscurile, în acest 
sens, necesită activități de cercetare convingătoare pentru a depăși nivelul 
de presupunere. 

 
11) Consideră că parlamentele naționale ar trebui implicate în pregătirea 

campaniei de comunicare la nivelul UE pentru combaterea stereotipurilor 
de gen, având în vedere că reprezentativitatea legislativelor se constituie 
într-o garanție a caracterului cuprinzător al abordării intersectoriale 
prevăzute pentru campanie. 

 
12)  Consideră că în urmărirea „obiectivelor de la Barcelona” privind 

punerea la dispoziție a unor sisteme de educație și îngrijire a copiilor 
preșcolari ar trebui să se țină seama de faptul că locul copilului este alături 
de familia sa, cât mai mult timp la începutul vieții sale, ceea ce se află în 
concordanță deplină și cu obiectivele prevăzute de cadrul normativ al 
Uniunii privind ocrotirea vieții de familie. 

 
 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 6 octombrie 2020, a 
hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie 
transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 
asupra observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de 
formulare a unor politici eficiente în domeniul de referință. 
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Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, 
Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 
Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 
211. 

 

Angel TÎLVĂR 

 

PREȘEDINTE 

 


