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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0234/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE privind egalitatea de gen

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere Raportul Comisiei din 2019 privind egalitatea între femei și bărbați în 
UE,

– având în vedere rezoluția sa din 26 februarie 2014 referitoare la exploatarea sexuală și 
prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen1,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât este extrem de important să se protejeze drepturile femeilor și bărbaților, 
garantându-se, în același timp, respectarea valorii lor egale și a caracteristicilor lor unice 
și asigurându-se că aceștia se completează reciproc în diferențele lor;

B. întrucât dreptul la egalitatea de tratament este un drept fundamental definitoriu 
recunoscut în tratatele Uniunii Europene și în Carta drepturilor fundamentale și este 
esențial pentru dezvoltarea principiului egalității de tratament;

C. întrucât violența împotriva femeilor și a bărbaților, sub toate formele sale, constituie o 
încălcare a drepturilor omului; întrucât măsurile legislative și mecanismele de 
sensibilizare nu ar trebui să exacerbeze antagonismul dintre cele două sexe și ar trebui, 
în schimb, să abordeze și să urmărească eliminarea oricăror încălcări sau inegalități 
clare;

D. întrucât traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai flagrante încălcări ale 
drepturilor fundamentale și ale demnității umane; întrucât femeile și fetele reprezintă 

1 JO C 285, 29.8.2017, p. 78.
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80 % dintre victimele înregistrate ale traficului și 95 % dintre victimele înregistrate ale 
traficului în scopul exploatării sexuale; întrucât traficul de persoane reprezintă o ramură 
tot mai mare a criminalității organizate, o formă de sclavie și o încălcare a drepturilor 
omului și vizează în principal femeile și copiii, în special în scopul exploatării sexuale; 
întrucât piața prostituției și industria pornografică alimentează traficul de femei și copii 
și agravează violența împotriva acestora; întrucât statele membre trebuie să conceapă 
politici sociale și economice care să ajute femeile și fetele vulnerabile să renunțe la 
prostituție, inclusiv prin introducerea unor politici sociale și economice menite să le 
ajute;

E. întrucât sărăcia și excluziunea socială au cauze structurale care trebuie eradicate și 
inversate, în special prin intermediul unor politici privind ocuparea forței de muncă, 
locuințele, mobilitatea, antreprenoriatul și accesul la serviciile publice; întrucât 
prostituția și traficul de persoane, în special de femei și copii, pentru exploatare sexuală, 
reprezintă o formă de sclavie și un atac direct la adresa demnității umane inerente; 
întrucât, ca urmare a creșterii criminalității organizate și a profitabilității sale, traficul de 
persoane este în creștere în întreaga lume; 

F. întrucât hărțuirea psihologică sau sexuală a femeilor și a bărbaților la locul de muncă și 
acasă ar trebui condamnată pe deplin;

G. întrucât femeile ar trebui să aibă dreptul de a alege să se dedice rolului lor de mame, 
deoarece acest lucru este esențial pentru generația următoare; întrucât declinul 
demografic cu care se confruntă toate statele membre reprezintă un motiv de mare 
îngrijorare și un stimulent pentru a sprijini mamele și familiile lor; întrucât femeile 
însărcinate ar trebui să aibă acces la asistență medicală, sprijin și informații excelente 
pentru a-și duce cu succes sarcina până la capăt; întrucât rata fertilității la nivelul UE 
este nesustenabil de scăzută, fiind de numai 1,55 copii per femeie;

H. întrucât femeile reușesc în multe domenii de activitate, cum ar fi în rândul îngrijitorilor 
informali, al cadrelor didactice, judecătorilor , medicilor și asistenților medicali2, și 
întrucât femeile reprezintă majoritatea absolvenților din toate disciplinele, cu excepția 
tehnologiei informației și ingineriei3,

1. invită statele membre să asigure un tratament echitabil și egal pentru femei și bărbați și 
să elimine discriminarea și toate formele de violență, respectând, în același timp, 
diferențele existente în ceea ce privește caracteristicile sexului sau rasei;

2. solicită promovarea unei societăți bazate pe recompensarea meritelor, mai degrabă decât 
pe impunerea de cote ca unic instrument de echilibrare a sexelor în carieră, în poziții de 
conducere, în viața de familie și în educație; recunoaște complementaritatea existentă 
între sexe, care sunt de valoare egală și au capacități puncte forte proprii care se 
completează reciproc;

3. încurajează statele membre să promoveze unitatea fundamentală a familiei, promovând 

2 Organizația Mondială a Sănătății, Health Workforce Working Paper 1, „Gender equity in the health workforce: 
Analysis of 104 countries” (Egalitatea de gen în rândul angajaților din sectorul sanitar: Analiză a 104 țări), martie 
2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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și sprijinind rolul mamelor într-o perioadă în care ratele natalității periculos de scăzute 
din întreaga UE amenință supraviețuirea națiunilor noastre; încurajează statele membre 
să îmbunătățească măsurile privind concediul de maternitate, ținând seama de 
activitățile casnice neremunerate efectuate de femei;

4. încurajează statele membre să abordeze provocări precum creșterea ratei sinuciderilor, a 
asasinatelor și a lipsei de adăpost în rândul bărbaților;

5. încurajează statele membre să combată toate formele de criminalitate organizată, în 
special traficul de ființe umane, prostituția și pornografia, care abuzează și degradează 
victimele, majoritatea fiind femei și copii; îndeamnă statele membre să sprijine 
urmărirea penală a consumatorilor de acte de abuzuri sexuale și să sprijine și să 
protejeze victimele acestora;

6. recunoaște că exploatarea sexuală în vederea maternității surogat și în scopuri de 
reproducere, cum ar fi căsătoriile forțate, prostituția și pornografia, este inacceptabilă și 
reprezintă o încălcare a demnității umane și a drepturilor omului;

7. solicită respectarea suveranității și a competențelor naționale ale statelor membre în 
domeniul drepturilor femeilor, inclusiv al legislației privind avortul și al educației 
sexuale, în cazul în care nu există drepturi internaționale obligatorii din punct de vedere 
juridic; condamnă cu fermitate toate ideologiile care sprijină mutilarea genitală a 
femeilor, sterilizarea forțată, așa-numitele violențe din onoare și căsătoriile forțate; 
încurajează Comisia și statele membre să promoveze modul de viață european prin 
urmărirea penală a tuturor autorilor unor astfel de practici degradante; condamnă, prin 
urmare, migrația în masă și încercările ulterioare de islamizare a Europei ca o 
amenințare la adresa securității noastre și un atac la adresa libertății religioase și a 
drepturilor femeilor;

8. subliniază că violența împotriva femeilor este adesea principalul motiv pentru care 
femeile rămân fără adăpost; îndeamnă, prin urmare, statele membre să adopte măsurile 
necesare pentru a preveni violența împotriva femeilor care duce la perioade prelungite 
în care acestea sunt lipsite de adăpost;

9. îndeamnă statele membre să ofere sprijin victimelor abuzurilor, în special femeilor și 
copiilor vulnerabili, oferind adăpost, asistență psihologică și alte ajutoare practice;

10. solicită statelor membre, având în vedere beneficiile dovedite ale laptelui matern pentru 
nou-născuți, să promoveze alăptarea, în special a copiilor născuți prematur; invită 
statele membre să sprijine politicile care încurajează hrănirea copiilor născuți prematur 
cu lapte matern atât prin alăptare, cât și prin utilizarea laptelui donat și să promoveze 
utilizarea transfrontalieră a băncilor de lapte, pentru a garanta că femeile din regiunile 
de frontieră pot recurge la acest sprijin atunci când au nevoie;

11. încurajează statele membre să sprijine femeile și bărbații în fața provocărilor lor sociale, 
psihologice și de sănătate, luând act de diferitele probleme cu care se confruntă ambele 
categorii, inclusiv cele care afectează în mod deosebit bărbații, cum ar fi ratele mai 
ridicate de sinucidere, refuzul drepturilor părintești în urma dizolvării căsătoriei și 
procentul ridicat de persoane fără adăpost din rândul lor;
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12. reiterează faptul că femeile trebuie să aibă acces la aceleași poziții profesionale și să 
beneficieze de aceleași niveluri de remunerare în cazul în care munca și abilitățile lor 
sunt aceleași cu cele ale unui bărbat;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Or. en


