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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social 

European „O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025”, 

{COM(2020) 152 final}.  

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaților cu privire la această strategie. 

Egalitatea de gen este una dintre prioritățile de vârf ale mandatului în curs al Comisiei. 

Lansarea, în luna martie a acestui an, a Strategiei privind egalitatea de gen a fost un 

prim rezultat esențial în ceea ce privește angajamentul asumat de președinta von der 

Leyen în favoarea unei Uniuni a egalității. Strategia încadrează lucrările Comisiei cu 

privire la egalitatea de gen și stabilește obiectivele de politică și acțiunile-cheie pentru 

perioada 2020-2025. Prin această strategie, Uniunea dispune de un cadru de acțiune 

pentru egalitatea de gen, menit să asigure realizarea de progrese în vederea atingerii 

obiectivului de realizare a unei Europe în care domnește egalitatea de gen.  

Eradicarea violenței bazate pe gen este o prioritate pentru Comisie și un obiectiv central 

al Strategiei privind egalitatea de gen. Finalizarea procesului de aderare a UE la 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice rămâne o prioritate. În plus, astfel cum se indică în 

contextul discursului președintei privind starea Uniunii din 2020, Comisia intenționează 

să prezinte o nouă propunere legislativă privind violența bazată pe gen împotriva 

femeilor. Prezenta inițiativă este inclusă în Programul de lucru al Comisiei pentru 2021. 

În plus, Comisia intenționează să propună o recomandare privind prevenirea practicilor 

dăunătoare, inclusiv mutilarea genitală a femeilor, avortul forțat și sterilizarea forțată, 

căsătoriile timpurii și forțate, precum și așa-numita „violență comisă în numele 

onoarei”. De asemenea, recomandarea avută în vedere vizează consolidarea serviciilor 

publice, măsurile de prevenire și de sprijin, consolidarea capacităților profesioniștilor și 

accesul la justiție.  
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Traficul de persoane este o formă gravă de criminalitate organizată, adesea cu o 

componentă transnațională, determinată de profituri ridicate și favorizată de impunitate. 

Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale este o formă de violență împotriva 

femeilor și își are originea în inegalitățile de gen. Victimele au nevoie de asistență 

specială, de sprijin și de protecție. Comisia lucrează la o nouă abordare strategică în 

vederea eradicării traficului de persoane, ca parte a construirii unei Uniuni a securității. 

UE combate traficul de persoane într-o manieră globală, prin măsuri de coordonare în 

toate domeniile relevante și eforturi comune derulate în colaborare cu părțile interesate.  

Comisia va facilita, de asemenea, elaborarea unui acord de cooperare voluntară, după 

modelul Codului de conduită din 2016 privind discursurile de incitare la ură cu caracter 

rasist și xenofob, între platformele de internet și alte părți interesate. În ceea ce privește, 

pe o scară mai largă, cadrul general de reglementare, Comisia a propus recent actul 

legislativ privind serviciile digitale pentru a clarifica, printre altele, responsabilitățile 

platformelor online și acțiunile preconizate în ceea ce privește activitățile online ilegale 

și conținutul diseminat de utilizatori. Protejarea drepturilor fundamentale, inclusiv a 

libertății de exprimare, va fi de o importanță crucială. La elaborarea acestor măsuri, 

Comisia va ține seama de cadrul general al legislației UE privind reglementarea 

conținutului, precum și de criteriile elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului în cadrul jurisprudenței sale.  

Inteligența artificială (IA) a devenit un domeniu de importanță strategică și un factor-

cheie al progresului economic, prin urmare femeile trebuie să participe la dezvoltarea sa 

în calitate de cercetători, programatori și utilizatori. Cu toate că IA poate oferi soluții la 

multe provocări societale, ea riscă să intensifice inegalitățile de gen. Dacă nu sunt 

suficient de transparenți și solizi, algoritmii și învățarea automatizată conexă riscă să 

repete, să amplifice sau să contribuie la prejudecăți de gen de care programatorii ar 

putea să nu fie conștienți sau care sunt rezultatul selecției unor date specifice.  

În orientările sale politice, președinta von der Leyen s-a angajat să transforme Spațiul 

european al educației în realitate până în 2025. În acest scop, Comisia a adoptat o 

propunere privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025
1
, care include 

o propunere de noi obiective pentru adoptarea cadrului privind educația și îngrijirea 

copiilor preșcolari. În plus, Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate 

de educație și îngrijire timpurie a copiilor
2
, adoptată în 2019 de statele membre și de 

Comisie, recomandă îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire și educație a 

copiilor preșcolari accesibile, abordabile și favorabile incluziunii, acordând o atenție 

deosebită sprijinirii dezvoltării copiilor de vârstă mică. Potrivit principiului 11 litera (a) 

din Pilonul european al drepturilor sociale, toți copiii au dreptul la educație și îngrijire 

timpurie accesibilă din punct de vedere financiar și de bună calitate. Garanția 

europeană pentru copii, programată să fie adoptată de Comisie la începutul anului 2021, 

                                                 
1
 COM(2020) 625 final 

2
 Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire 

timpurie a copiilor, JO C 189, 5.6.2019, p. 4. 
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ca propunere de recomandare a Consiliului, va contribui la punerea în aplicare a 

acestui principiu.   

Extinderea educației și îngrijirii copiilor preșcolari este esențială pentru copiii 

defavorizați, având în vedere beneficiile directe legate de rezultatele educaționale mai 

bune, precum și impactul indirect al îmbunătățirii perspectivelor de angajare pentru 

părinți, în special pentru femei. În medie, în UE-27, rata de ocupare a forței de muncă în 

rândul femeilor care au cel puțin un copil cu vârsta mai mică de șase ani este cu 14,3 

puncte procentuale mai mică decât cea a femeilor care nu au copii mici. Comparațiile 

rezultatelor din cadrul evaluărilor PISA referitoare la lectură ale elevilor în vârstă de 15 

ani cu părinți imigranți arată că cei care au participat la învățământul preșcolar obțin în 

mod constant scoruri mai mari. Pe întreg teritoriul UE, beneficiul suplimentar al 

frecventării învățământului preșcolar în rândul copiilor care provin din familii de 

imigranți este aproximativ echivalent cu 1,5 ani de școlarizare, în comparație cu efectul 

asupra copiilor născuți în țară ai populației autohtone, care este de o jumătate de an de 

școlarizare. 

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaților 

și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Maroš Šefčovič        Helena Dalli  

Vicepreședinte        Membru al Comisiei 

 

 

 


