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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și 
bărbați 

 
Bucureşti,  8 februarie 2023 

Nr. 4c-20/10 

 
 

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 Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în 

direcția realizării Spațiului european al educației [COM(2022) 700], 

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,  8 februarie 2023 

Nr. 4c-20/10 

 

PROIECT  DE  OPINIE asupra  

Spațiului european al educației [COM(2022) 700] 

 

 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 – proiectul de opinie asupra Comunicării Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția 

realizării Spațiului european al educației [COM(2022) 700], transmis 

cu adresa nr.28/E din 24 noiembrie 2022 şi înregistrat sub nr.4c-

20/10/01.02.2023. 

 Prezenta propunere se referă la politicile, la promovarea calității și 

a incluziunii în educație. Spațiul european al educației (SEE) vizează 

promovarea cooperării între statele membre ale Uniunii Europene (UE) 

pentru a construi sisteme naționale de educație și formare rezistente și 

incluzive, cu scopul de a îmbunătăți accesul la educație de calitate și la 

învățare pe tot parcursul vieții pentru toți în UE. În 2017, în Declarația de 

la Roma a fost exprimat angajamentul de a acționa pentru o „Uniune în 

care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia 

și găsi locuri de muncă pe întregul continent.” În același an, Comisia a 

prezentat viziunea asupra Spațiului european al educației (SEE)1, un 

veritabil spațiu comun pentru o educație de calitate și învățare pe tot 

parcursul vieții la nivel transfrontalier pentru toți. La Summitul social de la 

Göteborg, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat solemn 

Pilonul european al drepturilor sociale, care stabilește ca prim principiu că 

„orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare 

pe tot parcursul vieții, favorabile incluziunii și de înaltă calitate [...].” În 
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2019, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a angajat să 

transforme SEE în realitate până în 2025: „Trebuie să eliminăm barierele 

din calea învățării și să îmbunătățim accesul la o educație de calitate. 

Trebuie să le permitem tuturor celor care învață să se deplaseze mai ușor 

între sistemele de învățământ din diferite țări și trebuie să reorientăm 

cultura educației în direcția învățării pe tot parcursul vieții, din care avem 

cu toții de câștigat. Astfel cum se prevede în Comunicarea din 2020 

privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 

(Comunicarea privind SEE) și în cele două rezoluții ale Consiliului din 

2021, abordarea generală pentru realizarea SEE se bazează pe un set de: 

obiective de politică pentru reformă și cooperare europeană; ținte la 

nivelul UE pentru măsurarea progresului; acțiuni la nivelul UE pentru a 

sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare și un cadru 

de guvernanță reformat pentru cooperare și cocreare. Pentru punerea în 

aplicare a unei agende atât de ambițioase este nevoie de implicarea activă 

a statelor membre, a instituțiilor UE și a părților interesate, în special a 

profesorilor, a formatorilor, a cursanților și a instituțiilor de educație și 

formare. SEE joacă un rol esențial pentru agenda de politici a UE, în 

special pentru „promovarea modului nostru de viață european” și „o 

economie în serviciul cetățenilor”. Acesta se numără printre motoarele 

„unei Europe pregătite pentru era digitală” și ale Pactului verde european. 

SEE contribuie la „o Uniune a egalității”, la „o Europă mai puternică 

pe scena internațională” și la „un nou elan pentru democrația europeană”. 

 Prezenta comunicare, susținută de datele incluse în documentul 

de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei [SWD(2022) 750], trece în revistă 

progresele înregistrate în direcția realizării SEE, analizând în special 

principalele acțiuni, guvernanța, investițiile și mobilizarea fondurilor UE, 

precum și activitatea de elaborare a unor indicatori la nivelul UE. 

Comunicarea evidențiază, de asemenea, aspecte care necesită o atenție și 

acțiuni suplimentare până în 2025. Monitorul educației și formării din 2022 

[SWD(2022) 751] face parte din pachetul de rapoarte privind progresele 

înregistrate în direcția realizării SEE11. Raportul privind progresele 

înregistrate în direcția realizării SEE și monitorul se completează 

reciproc, în cadrul raportului fiind urmărite progresele înregistrate în ceea 

ce privește punerea în aplicare, iar în cadrul monitorului cele înregistrate 

în direcția atingerii țintelor la nivelul UE. Monitorul ilustrează, de 

asemenea, principalele constatări cu privire la noul domeniu 

complementar de indicatori de la nivelul UE al Comisiei privind echitatea în 

educație. Competențe digitale și antreprenoriale pentru fete și 

femei; proiectul Girls Go Circular al Institutului European de Inovare și 

Tehnologie și comunitățile de cunoaștere și inovare: programul a fost 

finalizat de 11.205 studenți în 2021, 7.682 dintre aceștia fiind fete, 
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urmând ca, până la finalul anului 2022, la program să participe 10.000 de 

fete din 10 țări; au fost înființate comunități online ESTEAM pentru fete și 

femei13, iar în 2022, au fost organizate 5 festivaluri ESTEAM în scopul 

dezvoltării de competențe antreprenoriale și de competențe în domeniile 

STIAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică). Grupurile de 

lucru privind cadrul strategic al SEE pentru perioada 2021-2025 

formează cadrul pentru cooperare structurată intensivă și învățare 

reciprocă împreună cu statele membre, Spațiul Economic 

European/Asociația Europeană a Liberului Schimb și țările candidate, 

părțile interesate, experți și organizații internaționale cu privire la 

prioritățile SEE. Noua generație de grupuri de lucru, instituite în 

conformitate cu obiectivele SEE, au reprezentat coloana vertebrală a 

schimburilor și a învățării reciproce pe următoarele teme: inegalitatea și 

părăsirea timpurie a școlii, educația privind durabilitatea mediului, 

competențele pentru tranziția verde, educația digitală sau promovarea 

egalității de gen în domeniul educației. Grupurile de lucru reprezintă 

un canal important pentru colaborarea cu părțile interesate astfel 

încât să contribuie la realizarea SEE. 

 Au fost stabilite șapte ținte la nivelul UE în contextul SEE. 

Monitorul educației și formării din 2022 însoțește prezenta comunicare, 

urmărește cele mai recente progrese înregistrate în direcția atingerii 

țintelor propuse și analizează principalele provocări și evoluțiile recente din 

statele membre dintr-o perspectivă la nivelul UE [SWD(2022)751 – Raport 

comparativ] dintr-o perspectivă specifică fiecărei țări [SWD(2022)751 – 

Rapoarte de țară]. Monitorul include o multitudine de dovezi privind 

situația educației în UE și contribuie la identificarea provocărilor comune 

care nu sunt încă suficient de bine reflectate de țintele la nivelul UE. 

 Abordarea inegalităților în domeniul educației a reprezentat 

una dintre principalele priorități în statele membre. Măsurile puse în 

aplicare în toate țările membre UE, cum ar fi: sprijin financiar suplimentar 

pentru școlile defavorizate, programe de formare a cadrelor didactice sau 

a personalului auxiliar. Înainte de pandemie, aproximativ jumătate dintre 

statele membre adoptaseră măsuri de sprijinire a cadrelor didactice din 

școlile defavorizate. Mai multe țări au lansat programe specifice pentru a 

compensa pierderile de învățare cauzate de pandemie care au afectat mai 

ales copiii defavorizați. Comisia a mobilizat fonduri ale UE pentru a 

sprijini incluziunea în sistemele de învățământ a persoanelor care 

fug din Ucraina. Inițiativa „Acțiunea de coeziune pentru refugiații din 

Europa”(CARE), adoptată în aprilie 2022, oferă o flexibilitate maximă 

pentru redirecționarea fondurilor structurale neutilizate în perioada 2014-

2020 (aproximativ 7 miliarde EUR). Pe termen mediu și lung, Comisia va 

sprijini statele membre ale UE cu privire la promovarea a unei abordări 
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coordonate privind investițiile în educație în țările partenere, în vederea 

transformării Echipei Europa într-un lider în sectorul educației, atât la nivel 

național și regional, cât și la nivel mondial. 

 Comisia invită Consiliul, statele membre, să extindă programele de 

screening la cancerul pulmonar și de prostată, precum și la cancerul 

gastric. Recomandarea acordă o atenție deosebită accesului egal la 

screening pentru anumite grupuri socioeconomice, respectiv persoane cu 

handicap sau persoane din zone rurale sau izolate. 

 România apreciază abordarea Comisiei în contextul în care încă 

există diferite niveluri de acces la programele de prevenire în UE, respectiv 

rate diferite de depistare precoce, diagnostic, tratament și supraviețuire, 

prin urmare, trebuie promovată reducerea inegalităților între statele 

membre și în interiorul acestora, prin acțiuni de sprijinire, coordonare și 

completare a eforturilor prin cooperare cu părțile interesate în lupta contra 

cancerului. În consecință, sunt necesare mai multe intervenții 

legislative pentru ca întradevăr să existe accesul egal la screening 

pentru anumite grupuri socioeconomice - persoane cu handicap, 

persoane care locuiesc în zone rurale sau izolate - astfel încât să 

devină o realitate în întreaga UE.  

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

au dezbătut documentul sus menţionat în şedinţa din 8 februarie 2023. 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, în unanimitate de voturi, să întocmească un 

proiect de opinie favorabil Recomandării Consiliului privind 

progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al 

educației [COM(2022) 700]. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 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 


