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B8-0988/2051

Rezoluția Parlamentului European referitoare la reînnoirea Planului de acțiune al UE 
privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării
(2015/2754(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TEU), care afirmă că egalitatea de gen este unul dintre principiile cele mai 
importante pe care se întemeiază UE,

– având în vedere articolul 208 din Tratatul Privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) are stabilește principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, cerând să fie luate 
în considerare obiectivele cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt 
susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare;

– având în vedere cea de a patra Conferință mondială privind femeile, desfășurată la 
Beijing în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing, precum și 
documentele finale ulterioare ale sesiunilor speciale ale ONU, Beijing+5, Beijing+10, 
Beijing+15 și Beijing+20 ale ONU, referitoare la acțiunile și inițiativele ulterioare 
pentru implementarea Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune, adoptate la 9 
iunie 2000, 11 martie 2005, 2 martie 2010 și, respectiv, 9 martie 2015,

– având în vedere implementarea Programului de acțiune al Conferinței Internaționale 
privind Populația și Dezvoltarea (CIPD), organizate la Cairo în 1994, în cadrul căreia 
comunitatea internațională a recunoscut și a afirmat că sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente sunt fundamentale pentru dezvoltarea sustenabilă,

– având în vedere Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 
(COM(2010)0491),

– având în vedere Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor 
în contextul dezvoltării (2010-2015), raportul său de punere în aplicare (SWD 1743/13), 
concluziile Consiliului din 19 mai 2014 în acest sens, precum și raportul său de punere 
în aplicare din 2014 (SWD 2015(11)),

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 mai 2015 privind dimensiunea de gen în 
contextul dezvoltării și un nou parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și 
dezvoltarea durabilă, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la UE și cadrul de 
dezvoltare globală pentru perioada de după 20151,

– având în vedere Evaluarea sprijinului acordat de UE în materie de egalitate de gen și de 
capacitare a femeilor în țările partenere2, 

1 Texte adoptate, P8_TA(2014)0059.
2 https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-
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– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979, 

– având în vedere Rezoluțiile 1325(2000) și 1820(2008) ale Consiliului de Securitate al 
ONU privind femeile, pacea și securitatea, 

– având în vedere întrebările adresate Comisiei și Consiliului cu privire la reînnoirea 
Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul 
dezvoltării (O-000109/2015 – B8-0762/2015 și O-000110/2015 – B8-0763/2015),

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru dezvoltare,

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 
Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană (UE) și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea de 
gen și de a asigura integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale; întrucât 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor constituie o condiție necesară pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă post-2015, precum și o chestiune de sine stătătoare 
vizând drepturile omului, care ar trebui urmărită indiferent de beneficiile pe care le 
aduce dezvoltării și creșterii; întrucât violența de gen constituie o încălcare gravă a 
drepturilor omului și nu ar trebui să fie niciodată justificată prin religie, cultură sau 
tradiție;

B. întrucât, în urma examinării după 20 de ani a implementării Declarației și a Platformei 
de acțiune de la Beijing, s-a constatat că progresele înregistrate în direcția egalității de 
gen și a capacitării femeilor (EGCF) au fost lente și inegale și că nicio țară din lume nu 
a reușit să soluționeze integral disparitatea de gen; întrucât, în urma analizei, s-a 
constatat că această lipsă de progrese a fost exacerbată de persistența și caracterul cronic 
al nivelului insuficient de investiții în EGCF;

C. întrucât două dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) care abordează în 
mod explicit drepturile omului, și anume promovarea egalității de gen și capacitarea 
femeilor (ODM 3), respectiv îmbunătățirea sănătății materne (ODM 5), au rămas în 
mare măsură nerealizate; întrucât se estimează că, în lume, 800 de femei mor zilnic din 
cauza complicațiilor din timpul sarcinii și al nașterii, întrucât aproximativ 222 de 
milioane de femei din țările în curs de dezvoltare nu au acces la metode sigure și 
moderne de planificare familială, în timp ce proporția ajutorului pentru dezvoltare care 
vizează planificarea familială, raportat la ajutorul destinat sănătății la nivel mondial este 
în scădere;

D. întrucât majoritatea săracilor la nivel mondial sunt femei, iar cele mai multe dintre 
gospodăriile sărace sunt conduse de femei; întrucât vulnerabilitatea femeilor 
marginalizate este în creștere; întrucât, în lume, 62 de milioane de fete nu merg la 
școală; 

E. întrucât, la nivel mondial, una din trei femei riscă să se confrunte la un moment dat în 
viață cu violență fizică și sexuală; întrucât, în fiecare an, 14 milioane de fete sunt forțate 
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să se căsătorească; întrucât UE s-a angajat să recunoască dreptul fiecărei persoane de a 
avea control deplin asupra sexualității și de sănătății sale sexuale și reproductive și de a 
hotărî în mod liber cu privire la aceste aspecte, fără discriminare, coerciție și violență;

F. întrucât Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a afirmat1 că 
investițiile sunt „extrem de insuficiente pentru realizarea egalității de gen”, în pofida 
triplării a ajutoarelor alocate în acest scop de către membrii săi, care se ridicau în 2012 
la 28 de miliarde USD; întrucât finanțarea egalității de gen este concentrată în cea mai 
mare parte în sectoarele sociale, iar în sectorul economic și în cele de producție nu se 
investește suficient și întrucât, în paralel, analiza OCDE indică faptul că investițiile 
pentru egalitatea de gen asigură cele mai mari randamente din toate investițiile în 
dezvoltare;

G. întrucât 2,5 miliarde de persoane, majoritatea femei și tineri, rămân excluse din sectorul 
financiar oficial,

O schimbare radicală în PAG2 

1. consideră că concluziile evaluării PAG1 demonstrează clar necesitatea unei schimbări 
substanțiale a acțiunii UE în domeniul egalității de gen și al capacitării femeilor, precum 
și a unui angajament politic reînnoit sin partea SEAE și a Comisiei pentru a obține 
rezultate mai bune; subliniază importanța implementării principalelor recomandări ale 
evaluării programului care a succedat actualul PAG, începând cu o reacție consistentă la 
nivel de management;

2. salută intenția Comisiei de a iniția o transformare radicală prin intermediul noului PAG 
și, prin urmare, consideră că PAG2 ar trebui să ia forma unei comunicări a Comisiei, și 
nu doar a unui document de lucru al serviciilor Comisiei, lăsând timpul necesar pentru 
un control parlamentar adecvat;

3. consideră că PAG2 ar trebui să se concentreze asupra tuturor aspectelor politicii externe 
a UE - dezvoltare, cooperare, sprijin umanitar, comerț, drepturi ale omului și afaceri 
externe, migrație și azil - în conformitate cu principiul coerenței politicilor pentru 
dezvoltare și să se aplice deopotrivă țărilor în curs de dezvoltare, țărilor din vecinătate și 
țărilor candidate sau potențial candidate;

4. consideră că EGCF ar trebui să constituie principala preocupare a instituțiilor UE cu 
responsabilități de gestionare clare atât în cadrul administrației centrale, cât și în cadrul 
delegațiilor UE; subliniază că șefii de delegație, șefii de unitate și personalul de 
conducere de nivel superior trebuie să fie responsabili de raportarea, monitorizarea și 
evaluarea politicilor vizând EGCF și că principiul integrării dimensiunii de gen trebuie 
incorporat în toate fișele posturilor și în toate formările pentru toți membrii 
personalului;

5. crede că Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate (VP/ÎR) ar trebui să se asigure că toți comisarii 
responsabili de acțiunile externe demonstrează capacitatea de conducere necesară pentru 

1https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_g
ewe_in_sdgs_oecd.pdf
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a garanta implementarea reușită a GAP 2; salută concluziile Consiliului din mai 2015, 
care subliniază angajamentul statelor membre pentru un program axat pe schimbare în 
cazul drepturilor femeilor și fetelor; subliniază necesitatea complementarității între 
acțiunile Comisiei/SEAE și cele ale statelor membre;

6. regretă faptul că aspectele legate de gen nu sunt abordate în Raportul anual pentru 2014 
al DG DEVCO și solicită ca chestiunile privind EGCF să fie incluse în viitor în 
rapoartele anuale ale tuturor direcțiilor generale ale Comisiei implicate în acțiunea 
externă și ale SEAE; invită toate delegațiile UE să prezinte anual un raport vizând PAG, 
iar delegațiile UE să prezinte, în cadrul acestor rapoarte anuale, un rezumat al 
rezultatelor înregistrate în EGCF în cadrul evaluărilor la jumătatea perioadei și al 
evaluărilor la nivel de țară; consideră că rezultatele ar trebui integrate în monitorizarea 
axată pe rezultate;

7. constată că evaluarea la jumătatea perioadei din 2017 a documentelor de programare 
aferente Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) prezintă o bună 
oportunitate pentru evaluarea impactului pe care programele finanțate de ICD îl au 
asupra femeilor și fetelor, pentru identificarea clară a segmentelor din programele 
finanțate de ICD care sunt în folosul femeilor și fetelor, precum și pentru realizarea 
realocărilor necesare, dacă este nevoie;

8. reamintește principiul UE vizând coerența politicilor pentru dezvoltare și subliniază 
importanța coerenței dintre politicile interne și cele externe ale UE și nevoia de a 
asigura o coerență politică între noul PAG și următorul Plan de acțiune al UE privind 
drepturile omului și democrația; subliniază că aspectele legate de egalitatea de gen 
trebuie să constituie o parte sistematică și integrantă a tuturor dialogurilor privind 
drepturile omului dintre UE și țările terțe; invită SEAE să stabilească dialoguri cu țările 
terțe vizând aspectele de gen, în plus față de dialogurile privind drepturile omului;

9. reiterează faptul că este esențială coordonarea deplină între serviciile centrale, 
delegațiile și ambasadele statelor membre, pentru implementarea reușită a celui de-al 
doilea PAG, prin intermediul unor profile de țară privind egalitatea de gen și al altor 
instrumente; subliniază, în acest sens, că reexaminarea programării la nivel național a 
FED oferă o oportunitate pentru asigurarea implementării complete a celui de-al doilea 
PAG și pentru efectuarea ajustărilor necesare;

Colectarea datelor și obiective punctuale 

10. solicită strategii de implementare mai eficiente și insistă asupra utilizării, ca parte a 
procesului de monitorizare și evaluare, a unor indicatori cantitativi și calitativi care să ia 
în considerare dimensiunea de gen, precum și asupra colectării sistematice și la timp a 
unor date defalcate în funcție de gen, cu privire la beneficiarii și participanții din cadrul 
tuturor acțiunilor; insistă ca datele să fie publice pentru a garanta răspunderea financiară 
și transparența; consideră că raportarea ar trebui să fie armonizată și integrate în 
sistemele de monitorizare și evaluare aplicate, cum ar fi Cadrul de rezultate al Direcției 
Generale responsabile de cooperare internațională și dezvoltare (DEVCO) din cadrul 
Comisiei; subliniază că este nevoie de investiții în statisticile naționale și invită toate 
statele membre să instituie sisteme de monitorizare care iau în considerare dimensiunea 
de gen;
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11. invită delegațiile UE și ambasadele statelor membre să acorde prioritate și să 
investească într-o analiza de calitate din perspectiva de gen, ca bază pentru strategia și 
programarea la nivel de țară; consideră că UE ar trebui să revizuiască planurile 
indicative naționale din perspectiva noului PAG;

12. recunoaște că mai ales fetele și tinerele sunt defavorizate și expuse riscurilor și că 
trebuie să se pună accentul în special pe asigurarea accesului la educație pentru fete, pe 
posibilitatea de a trăi o viață fără violență, pe eliminarea legislației și practicilor 
discriminatorii, precum și pe capacitarea fetelor și tinerelor pe plan global;

13. subliniază necesitatea de a defini obiective și indicatori clari, măsurați și defalcați în 
funcție de sex, vârstă, dizabilități și alți factori, precum și de a îmbunătăți urmărirea 
alocărilor bugetare; subliniază că obiectivele și metodologia de monitorizare ar trebui 
aliniate la cadrul de dezvoltare globală post-2015 și la alte cadre internaționale 
relevante;

14. subliniază că UE trebuie să indice și să asigure resurse financiare și umane suficiente 
pentru a-și îndeplini angajamentele în materie de EGCF; subliniază importanța 
integrării dimensiunii de gen în finanțele publice, prin stabilirea unui buget care să țină 
seama de aspectele de gen și care vizează inegalitățile existente;

Aspecte cheie referitoare la noul PAG

15. consideră că PAG trebuie să vizeze obstacolele care stau în calea aplicării integrale a 
orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și fetelor (VÎFF), precum și 
eliminarea tuturor formelor de violență; solicită o abordare a UE cuprinzătoare în ceea 
ce privește VIFF, care să cuprindă eforturi și resurse mai mari alocate pentru a preveni 
și elimina toate practicile discriminatorii împotriva femeilor, pentru a combate și urmări 
în justiție toate formele de violență, inclusiv traficul de ființe umane, mutilarea genitală 
a femeilor, sterilizarea forțată, sarcinile forțate, genicidul, violența domestică și violul 
marital, căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate și violența de gen în situații de 
conflict și de post-conflict; cere adoptarea unor acțiuni specifice la nivelul UE pentru a 
consolida drepturile diferitelor grupuri de femei, acordându-se o atenție specială 
tinerilor, migranților, femeilor afectate de HIV și persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, 
transgen și intersexuale (LGBTI), precum și persoanelor cu dizabilități;

16. subliniază importanța îmbunătățirii accesului fetelor la toate nivelurile de educație și a 
înlăturării obstacolelor de gen din calea învățării;

17. subliniază că trebuie eliminată folosirea violului ca armă de război și opresiune și că UE 
trebuie să exercite presiuni asupra guvernelor statelor terțe și asupra tuturor părților 
interesate implicate în regiunile în care are loc o astfel de violență de gen, pentru a 
eradica această practică, a aduce făptașii în fața justiției și pentru a coopera cu 
supraviețuitorii, femeile și comunitățile afectate pentru însănătoșirea și refacerea 
victimelor;

18. subliniază vulnerabilitatea femeilor migrante, refugiate sau care solicită azil și 
necesitatea de a li se asigura o protecție specifică; solicită adoptarea unor măsuri 
specifice pentru consolidarea și garantarea deplină a drepturilor femeilor care solicită 
azil; pledează pentru acțiuni îndrăznețe la nivel european pentru a face față migrației 



RE\1074565RO.doc 7/8 PE568.475v01-00

RO

actuale și crizei refugiaților, inclusiv o abordare holistă, atentă la problematica de gen a 
migrației și azilului, care să fie coerentă în toate statele membre;

19. recunoaște sănătatea ca un drept al omului; subliniază importanța accesului universal la 
îngrijiri medicale și la asigurări medicale, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, după cum s-a convenit în conformitate cu Programul de acțiune al 
Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea și cu Platforma de acțiune de 
la Beijing; solicită, în acest sens, să se depună eforturi mai mari pentru a îmbunătăți 
accesul femeilor la sănătate și la educație în domeniul sănătății, planificare familială, 
îngrijiri prenatale și la sănătatea sexuală și reproductivă, mai ales pentru a îndeplini 
ODM 5, în mare măsură nerealizat, privind sănătatea maternă, inclusiv reducerea 
mortalității infantile și a copiilor; subliniază că accesul contribuie la realizarea tuturor 
obiectivelor de dezvoltare care au legătură cu sănătatea; salută, în acest sens, mai ales 
concluziile Consiliului din mai 2015;

20. subliniază necesitatea creării unui mediu propice, îndeosebi prin eliminarea obstacolelor 
sociale și juridice din calea accesului femeilor la mijloacele de producție, inclusiv 
terenuri și resurse naturale și economice, și prin promovarea incluziunii financiare, a 
standardelor de muncă decentă, a protecției sociale care include dimensiunea de gen, 
precum și a remunerației egale pentru muncă egală;

21. consideră că întreprinderile joacă un rol important în promovarea egalității de gen prin 
acțiuni care contribuie la capacitarea economică a femeilor și la drepturile lor 
economice, mai ales garantându-le un loc de muncă decent, remunerație egală, acces la 
finanțare și la servicii bancare și oportunități de participa la conducere și la procesele 
decizionale, precum și protejându-le împotriva discriminării și a abuzurilor la locul de 
muncă și promovând o responsabilitate socială a întreprinderilor care să ia în 
considerare dimensiunea de gen; solicită, în acest context, să se acorde mai mult sprijin 
IMM-urilor locale, în special antreprenoarelor, pentru a le permite să beneficieze de pe 
urma creșterii generate de sectorul privat; subliniază rolul pozitiv pe care 
microfinanțarea, antreprenoriatul social și modele de afaceri alternative, cum ar fi 
societățile mutuale și cooperativele, continuă să-l aibă în capacitarea economică a 
femeilor și incluziunea lor;

22. recunoaște că trebuie prevenită discriminarea femeilor din motive de căsătorie sau 
maternitate și trebuie să li se asigure dreptul efectiv la muncă;

23. remarcă caracterul complementar al capacitării femeilor și al securității alimentare; 
subliniază necesitatea capacitării femeilor din mediul rural prin combaterea 
discriminării în ceea ce privește accesul la terenuri, apă, educație, formare, piețe și 
servicii financiare; solicită creșterea semnificativă a investițiilor publice în agricultură și 
în dezvoltarea rurală, cu accent pe micii agricultori, cooperativele agricole și rețelele de 
agricultori;

24. subliniază necesitatea includerii și a reprezentării femeilor în domenii economice 
emergente care sunt importante pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv sectoare ale 
economiei verzi și ale economiei circulare, energiile regenerabile și TIC;

25. reafirmă rolul esențial al educației formale și informale în capacitarea femeilor și fetelor 
în sfera socială, economică, culturală și politică; subliniază necesitatea unei strategii a 
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UE în domeniul educației pentru dezvoltare, care să conțină o perspectivă de gen solidă, 
în special în educația pentru sustenabilitate, reconcilierea post-conflict, educația pe tot 
parcursul vieții și formarea profesională, în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), precum și în rolul artelor în schimburile interculturale;

26. subliniază importanța unei mai mari participări a femeilor la elaborarea și 
implementarea cadrului post-2015; solicită un sprijin financiar mai mare pentru 
organizațiile ce militează pentru drepturile femeilor, precum și măsuri și politici de 
consolidare a capacităților care să urmărească implicarea și creșterea participării 
organizațiilor de bază ale societății civile și, în special, a organizațiilor de femei, la 
consultările părților interesate în orice moment, la nivel local, regional, național și 
internațional;

27. observă că PAG trebuie să vizeze situația persoanelor LGBTI în țările terțe și trebuie să 
includă promovarea și protejarea drepturilor persoanelor LGBTI;

28. subliniază importanța consolidării drepturilor juridice ale femeilor și a accesului lor la 
justiție, printr-o reformă juridică care să acorde atenție problematicii de gen; consideră 
că fondurile direcționate pentru egalitatea de gen în domeniul asistenței judiciare 
contribuie la consolidarea statului de drept;

29. invită UE să promoveze o mai mare participare a femeilor în procesele de menținere și 
consolidare a păcii, precum și în misiunile civile și militare ale UE de gestionare a 
crizelor; reiterează, în acest context, solicitarea adresată UE de a promova Rezoluțiile 
1325 (2000) și 1820 (2008) ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea 
și securitatea și solicită includerea perspectivelor de gen și a drepturilor femeilor în 
toate inițiativele de pace și de securitate;

30. cere UE să promoveze drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor astfel cum sunt 
garantate de Declarația Universală a Drepturilor Omului; insistă, în acest context, că 
trebuie asigurată protecția dreptului la viață și demnitatea tuturor femeilor și fetelor, 
prin combaterea activă a practicilor nocive, cum ar fi genicidul;

31. subliniază importanța măsurilor de consolidare a poziției de lider a femeilor și a 
participării femeilor și a organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor în sfera 
publică, dar și în cea privată; solicită intensificarea eforturilor vizând o mai mare 
participare a femeilor și a organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor la viața 
politică, îndeosebi prin integrarea acestor eforturi în toate programele de sprijinire a 
democrației, inclusiv în abordarea globală a Parlamentului de sprijinire a democrației 
(CDSA);

32. subliniază că trebuie implicați bărbații și băieții și trebuie promovată angajarea lor 
activă și responsabilitatea lor în combaterea normelor sociale discriminatorii, a 
stereotipurilor de gen și a violenței împotriva femeilor și fetelor;

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciului European pentru Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor 
statelor membre și Agenției UN Women.


