
AD\1217960RO.docx PE658.726v03-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

2020/2208(INI)

13.11.2020

AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la Drepturile omului și democrația în lume în 2019 și politica Uniunii 
Europene în această privință - raport anual pe 2019 
(2020/2208(INI))

Raportoare pentru aviz: Christine Anderson

(Ex PA/1215181+AM/1216252+CompAM/1217416 netraduse)



PE658.726v03-00 2/10 AD\1217960RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1217960RO.docx 3/10 PE658.726v03-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolele 22, 23, 24 și 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (CDF),

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 2, 3, 11 și 
17 ale acestuia,

– având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979 și cea de-a 40-a aniversare a acesteia în 
2019,

– având în vedere Declarația și Programul de acțiune de la Beijing, adoptate la Conferința 
mondială a ONU privind femeile, pe 15 septembrie 1995,

– având în vedere Convenția ONU din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile 
copilului,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei din 11 mai 2011 privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la 
Istanbul),

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și faptul că drepturile 
omului sunt universale, inalienabile, interdependente și intercorelate,

– având în vedere Planul de acțiune al UE pentru drepturile omului și democrație pentru 
perioada 2020-2024, publicat pe 25 martie 2020 (JOIN(2020)0005),

– având în vedere Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen intitulat 
„Transformarea vieților fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE în 
perioada 2016-2020” (PAEG II),

– având în vedere Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, 
pacea și securitatea și Abordarea strategică a UE privind femeile, pacea și securitatea 
2019-2024 (FPS),

– având în vedere Obiectivul 5 din Obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD),

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 martie 2019, prin care aprobă Orientările 
UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă,

– având în vedere cea de a 25-a aniversare a Programului de acțiune al Conferinței 
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Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, în 2019,

– având în vedere inițiativa Spotlight a UE și ONU pentru eliminarea violenței împotriva 
femeilor și a fetelor,

A. întrucât egalitatea de gen este o valoare fundamentală a UE, iar dreptul la tratament egal 
și nediscriminare este un drept fundamental consacrat în tratate și în CDF; întrucât 
perspectiva de gen ar trebui, prin urmare, introdusă și integrată ca principiu orizontal în 
toate activitățile și politicile UE;

B. întrucât UE continuă să ofere sprijin țărilor nemembre ale UE, societății civile și 
actorilor sociali pentru instaurarea democrației, a statului de drept și a principiilor 
drepturilor omului;

C. întrucât în Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune din 1995 evidențiază de 25 
de ani importanța egalității în drepturi și oportunități pentru femei, precum și a 
participării lor egale la procesul decizional și la procesele democratice pentru 
consolidarea democrației;

D. întrucât actuala criză provocată de pandemia de COVID-19 și consecințele sale au o 
dimensiune clară de gen, afectând în mod diferit femeile și bărbații în întreaga lume; 
întrucât criza a exacerbat inegalitățile structurale existente, în special cele de gen, și a 
afectat disproporționat femeile marginalizate în societate, împiedicând accesul la 
servicii esențiale, inclusiv la cele legate de sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SSRD) și de sprijinul împotriva violenței de gen;

E. întrucât Abordarea strategică a UE privind femeile, pacea și securitatea (FPS) subliniază 
necesitatea unor angajamente și acțiuni concrete, precum și a implicării, protecției și 
susținerii femeilor și fetelor pentru a realiza o pace și o securitate de durată, ca elemente 
intrinseci ale drepturilor omului și ale dezvoltării durabile;

F. întrucât, conform definiției din Convenția de la Istanbul, violența împotriva femeilor 
este „înțeleasă ca o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare” care, în 
funcție de circumstanțe, poate fi considerată tortură sau tratament crud, inuman sau 
degradant; întrucât aceasta subminează stabilitatea socială, bunăstarea și perspectivele 
de dezvoltare, inclusiv cele ale copiilor și comunităților, și întrucât fetele și femeile 
trebuie protejate împotriva violenței și discriminării de gen, pentru a li se garanta 
exercitarea deplină a drepturilor omului, în special în ceea ce privește educația, 
informarea și serviciile de sănătate, precum și protecția împotriva încălcărilor SRHR, 
cum ar fi cele legate de sterilizare, avort sau abuzuri;

G. întrucât s-au înregistrat regrese în ceea ce privește drepturile femeilor și ale persoanelor 
LGBTIQ+, în interiorul și în afara Uniunii Europene;

H. întrucât schimbările climatice subminează exercitarea drepturilor omului și accentuează 
disparitățile de gen deja existente, cauzate de numeroși factori socioeconomici, 
instituționali, culturali și politici; întrucât femeile și fetele sunt mai afectate de 
schimbările climatice, din cauza accesului inegal la resurse, educație, puterea politică, 
oportunități de angajare, drepturi funciare, precum și din cauza anumitor normelor 
sociale și culturale, cum ar fi rolul lor principal în îngrijirea familiei și aprovizionarea 
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cu apă, alimente și combustibil;

I. întrucât numărul scăzut al femeilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) 
crește riscul de părtinire; întrucât educația științifică este importantă pentru a dispune de 
competențe, o muncă decentă și locuri de muncă de viitor, precum și pentru a elimina 
stereotipurile de gen conform cărora aceste domenii sunt automat masculine, astfel încât 
femeile să-și poată exercita pe deplin drepturile omului,

1. subliniază importanța promovării egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga 
lume, acestea fiind esențiale pentru realizarea drepturilor omului; reamintește că UE 
continuă să se afle în avangarda acțiunilor de promovare și îmbunătățire a situației 
drepturilor omului pentru femeile și fetele din întreaga lume în vederea realizării 
egalității de gen și solicită ca acțiunile sale să fie adaptate pentru a ține seama de actuala 
criză provocată de pandemia de COVID-19 și de impactul său grav asupra drepturilor 
femeilor; subliniază că, în pofida progreselor realizate, femeile și fetele continuă să fie 
supuse discriminării și violenței și că multe societăți se confruntă încă cu dificultăți în a 
le oferi drepturi egale în temeiul legii și acces egal la educație, la îngrijiri medicale, la 
muncă decentă și la reprezentare politică și economică;

2. ia act de creșterea alarmantă a violenței împotriva femeilor și a fetelor la nivel mondial, 
în special în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19, și salută eforturile UE, 
împreună cu partenerii săi internaționali, pentru a elimina acest tip de violență sub toate 
formele sale; condamnă violența sub toate formele sale, printre care violența domestică, 
hărțuirea sexuală, violența online, urmărirea în scopul hărțuirii, hărțuirea, violul ca armă 
de război, căsătoriile timpurii și cele forțate, mutilarea genitală feminină, crimele 
comise pentru așa-zisa „onoare”, avorturile forțate, sterilizarea forțată, exploatarea 
sexuală, traficul de persoane, feminicidul și alte forme de violență care constituie o 
încălcare gravă a drepturilor omului și a demnității femeilor și fetelor; invită actorii 
globali să protejeze femeile și să prevină violența de gen împotriva acestora, să 
protejeze grupurile marginalizate, părinții singuri, femeile aparținând minorităților 
etnice, femeile LGBTQI+ și femeile refugiate și migrante, precum și să investigheze și 
să pedepsească actele de violență și infracțiunile motivate de ură;

3. condamnă toate actele de violență împotriva persoanelor LGBTI și a persoanelor cu gen 
variant; solicită actorilor globali să ia toate măsurile legislative și administrative 
necesare pentru a se asigura că orientarea sexuală și identitatea de gen nu sunt utilizate, 
în niciun caz, ca bază pentru sancțiuni penale; solicită să fie puse în aplicare Orientările 
UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru 
persoanele LGBTI; solicită UE să conteste abordările binare nocive ale chestiunilor de 
gen, atât pe plan intern, cât și pe plan extern; solicită o acțiune coordonată a UE pentru a 
acorda sprijin și protecție apărătorilor drepturilor femeilor și persoanelor LGBTI și 
organizațiilor societății civile a căror activitate este de o importanță majoră și care se 
confruntă cu hărțuiri continue și cu amenințări de violență în țările lor; invită delegațiile 
UE să îmbunătățească situația drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, 
transpunând în practică Orientările UE privind persoanele LGBTI;

4. remarcă faptul că, după cum se menționează în Abordarea strategică a UE privind FPS, 
este absolut necesar ca perspectivele de gen să fie integrate în toate politicile UE, 
inclusiv în cele de securitate, prevenire și soluționare a conflictelor și consolidare a 
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păcii pe termen lung; subliniază că femeile trebuie implicate la toate nivelurile 
procesului decizional, inclusiv în aspectele de securitate și prevenire a conflictelor, în 
conformitate cu RCSONU 1325; invită UE să-și continue rolul important, în 
concordanță cu ODD 2030, în combaterea discriminării, colaborând cu alte țări, să-și 
intensifice acțiunile în domeniul educației, al serviciilor medicale și sociale, al colectării 
de date și al finanțării și programării, pentru a preveni și a reacționa mai eficient la 
violența sexuală și de gen la nivel mondial; subliniază că existența unui mediu favorabil 
este esențială; solicită, prin urmare, măsuri care să faciliteze accesul femeilor și fetelor 
la educație și la piața muncii; invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE) să contribuie mai mult la egalitatea de gen și la capacitarea fetelor și femeilor, 
printr-o colaborare strânsă cu organizațiile internaționale și cu țările din afara UE, să 
utilizeze toate instrumentele disponibile, precum și să creeze și să implementeze sinergii 
și rețele între politicile și acțiunile interne și externe ale UE;

5. își reiterează apelul către statele membre și membrii Consiliului Europei care nu au 
făcut încă acest lucru să finalizeze de urgență ratificarea Convenției de la Istanbul și 
recomandă insistent ratificarea acesteia de către toate statele membre; invită Consiliul și 
Comisia să asigure integrarea deplină a Convenției în cadrul legislativ și politic al UE; 
condamnă încercările unor state de a revoca măsurile luate deja în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul și combaterea violenței împotriva 
femeilor;

6. invită actorii globali și statele membre să pună capăt situației dificile a femeilor și a 
fetelor din întreaga lume care fac obiectul traficului de ființe umane și al exploatării 
sexuale; sprijină eforturile de salvare și reabilitare a victimelor, de urmărire penală și de 
reeducare a autorilor infracțiunilor;

7. invită Comisia și statele membre să promoveze practicile de asistență medicală benefice 
pentru femei și fete și să asigure dreptul la acces universal la servicii medicale 
complete, de calitate și abordabile, precum și la drepturi și informații legate de sănătatea 
sexuală și reproductivă; subliniază că trebuie luat în considerare regresul din ce în ce 
mai pronunțat al drepturilor femeilor la scară mondială și în Europa, în special în ceea 
ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SSRD); invită 
insistent Comisia și Consiliul să respingă orice încercare de inversare a progreselor 
realizate în privința drepturilor omului, egalității și dreptului femeilor la 
autodeterminare și la controlul deplin asupra propriului corp; invită Comisia și statele 
membre să își reînnoiască sprijinul pentru SSRD, inclusiv accesul la avort sigur și legal, 
atât în interiorul, cât și în afara Uniunii, la o educație sexuală și relațională completă, 
adaptată vârstei și bazată pe date demonstrate, precum și la servicii cuprinzătoare de 
planificare familială; subliniază necesitatea de a sprijini organizațiile societății civile 
care promovează justiția reproductivă, în special în cadrul comunităților marginalizate, 
a căror activitate continuă să fie amenințată de restrângerea spațiului societății civile; 
subliniază poziția vulnerabilă a femeilor și a fetelor în numeroase părți ale lumii, care au 
un acces redus, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, la servicii 
medicale (inclusiv SSRD, cum ar fi contracepția, servicii de avort, tratamente de 
fertilitate, teste HIV și ITS, screeninguri pentru cancerul sistemului reproductiv), la 
educație sexuală și relațională și la servicii de sănătate maternă, iar vulnerabilitatea lor 
la violență s-a accentuat;
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8. invită Comisia ca, în noul său plan de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația 2020-2024, să își continue eforturile de protejare și capacitare a femeilor și 
fetelor, să conteste normele și stereotipurile de gen predominante și să incite la 
schimbare în toate sectoarele, în statele membre și la nivel mondial, așa cum se cere în 
CEDAW; solicită, în acest scop, utilizarea la maximum a instrumentelor disponibile și 
așteaptă rezultatele etapelor următoare, exploatând sinergiile posibile între UE, statele 
sale membre și alți actori, precum și între politicile și măsurile interne și externe ale UE; 
așteaptă noul Plan de acțiune al UE pentru egalitatea de gen și capacitarea femeilor în 
relațiile externe pentru perioada 2021-2025 (PAEG III); solicită, în acest sens, creșterea 
sprijinului UE pentru țările din afara UE care implementează noi politici și modificări 
legislative în vederea alinierii cadrelor juridice naționale la angajamentele internaționale 
și cele pentru ODD în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea de gen, 
protejarea celor care apără drepturile omului în cazul femeilor, promovarea sănătății 
sexuale și reproductive a femeilor, prevenirea violenței sexuale și de gen și a mutilării 
genitale a femeilor și realizarea egalității de gen ca prioritate esențială în programe și 
proiecte; invită Comisia să se asigure că drepturile omului sunt respectate întru totul de 
partenerii comerciali ai UE, cu dispoziții specifice și executorii în politicile și acordurile 
comerciale și de dezvoltare ale UE, precum și cu capitole speciale privind egalitatea de 
gen în acordurile comerciale ale UE;

9. subliniază necesitatea de a respecta capacitatea reproductivă și integritatea corporală a 
femeilor și a fetelor și, prin urmare, de a condamna maternitatea de substituție în 
scopuri comerciale;

10. invită Comisia să abordeze fenomenul femeilor tinere, în special din cadrul minorităților 
creștine, care în anumite părți ale lumii sunt forțate să se căsătorească cu bărbați mai în 
vârstă, de alte religii;

11. invită actorii globali să se asigure că fetele au acces continuu la educație, acordând 
atenția cuvenită celor expuse riscului de sărăcie sau care trăiesc în sărăcie, precum și 
fetelor care se confruntă cu un risc mai mare de căsătorii timpurii sau forțate, și să se 
ocupe de binele și perspectivele de dezvoltare ale copiilor și ale comunităților;

12. solicită insistent statelor membre să ajungă la un acord privind un instrument 
obligatoriu, bazat pe solidaritate, pentru controlul migrației, pentru a crea canale de 
migrație sigure și legale și pentru a acorda vize umanitare; subliniază faptul că situația 
refugiaților este mai gravă în cazul persoanelor mai vulnerabile, cum ar fi femeile, care 
sunt expuse la încălcări ale drepturilor lor de bază, fiind adesea victime ale traficului de 
ființe umane și ale exploatării sexuale și suferind mai des, în timpul traversării mării, de 
arsuri chimice grave cauzate de un amestec de combustibil și apă de mare aflat în 
capătul bărcilor, unde stau în mod obișnuit femeile și copiii; 

13. solicită integrarea sistematică a perspectivei de gen și a unei perspective intersectoriale 
în politica externă și de securitate, în politica privind migrația, în politica de extindere, 
în politica comercială și în politica de dezvoltare a UE;

14. salută progresele realizate în ceea ce privește inițiativa Spotlight UE-ONU; invită 
Comisia să se asigure că proiectele finanțate prin această inițiativă se ocupă de cauzele 
profunde ale încălcării drepturilor femeilor, printre care perpetuarea stereotipurilor 
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dăunătoare de gen.
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