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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea de gen este o valoare fundamentală, consacrată în tratate și întrucât 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) contribuie în mod unic la promovarea și 
protecția drepturilor fundamentale în UE;

B. întrucât discriminarea pe criterii de gen și de identitate de gen se intersectează adesea cu 
discriminarea pe alte criterii, cum ar fi rasa, culoarea, originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de alt tip, 
apartenența la o minoritate națională, proprietatea, nașterea, dizabilitățile, vârsta sau 
orientarea sexuală, declanșând discriminare dublă și multiplă; întrucât o perspectivă 
intersecțională orizontală este esențială pentru protejarea drepturilor fundamentale 
pentru toți;

C. întrucât FRA își pune în aplicare mandatul prin dezvoltarea continuă a capacității sale 
de cercetare, prin furnizarea de consiliere de specialitate și prin sensibilizarea cu privire 
la diferite aspecte legate de drepturile fundamentale, inclusiv egalitatea de gen;

D. întrucât datele comparabile defalcate pe gen și care iau în considerare dimensiunea de 
gen sunt esențiale pentru a reflecta amploarea deplină a violenței de gen, pentru a face 
inegalitățile vizibile și pentru a crea politici specifice; întrucât datele defalcate pe gen și 
care iau în considerare dimensiunea de gen lipsesc încă în diferite domenii ale politicilor 
UE și ale statelor membre; întrucât sondajele și analizele de date ale FRA vizează 
eliminarea acestor lacune în cunoștințe;

E. întrucât FRA își mărește, de asemenea, rolul în activitățile operaționale prin furnizarea 
de informații, asistență și consiliere cu privire la aspecte legate de drepturile 
fundamentale în hotspoturile de migrație, unde condițiile de viață precare pot îngreuna 
accesul la asistență medicală pentru femei și fete, în special în ceea ce privește sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR) și unde este prezent un risc 
semnificativ de violență sexuală și de gen, prin organizarea unor sesiuni de formare și 
prin colaborarea cu celelalte autorități și agenții relevante responsabile, cum ar fi Biroul 
European de Sprijin pentru Azil (EASO); întrucât FRA și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) au un istoric foarte bun de colaborare 
în domeniul cercetării, comunicării și creării de rețele pentru a consolida promovarea 
drepturilor omului și a egalității de gen;

F. întrucât drepturile sexuale și reproductive sunt drepturi fundamentale, a căror 
nerespectare constituie o încălcare a dreptului femeilor și fetelor la egalitate, 
nediscriminare, demnitate și sănătate și a dreptului de a nu fi supuse unui tratament 
inuman sau degradant; întrucât am asistat recent la un regres vizibil la nivel european al 
egalității de gen și drepturilor femeilor, inclusiv al SRHR, și la restricționarea tot mai 
puternică a accesului la asistență medicală; întrucât dreptul de acces la asistența 
medicală preventivă și dreptul de a beneficia de îngrijiri medicale în condițiile stabilite 
de legislațiile și practicile naționale sunt evidențiate în Carta Drepturilor Fundamentale 
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a UE; întrucât FRA, în cooperare cu EIGE, a adus contribuții valoroase la protecția 
acestor drepturi;

G. întrucât analiza FRA privind impactul COVID-19 și măsurile de limitare a acestuia 
asupra drepturilor fundamentale a expus impactul disproporționat al virusului asupra 
femeilor și în special asupra femeilor aflate într-o situație vulnerabilă, cum ar fi 
victimele violenței de gen, femeile din sectoarele esențiale, femeile expuse riscului de 
sărăcie și femeile care suferă de discriminări multiple;

H. întrucât crearea unei formațiuni dedicate a Consiliului pentru egalitatea de gen, astfel 
cum a solicitat deja Parlamentul, ar permite o cooperare extinsă cu FRA în ceea ce 
privește aspectele legate de egalitatea de gen și ar consolida în continuare protecția 
drepturilor femeilor și egalitatea de gen în Uniunea Europeană;

1. consideră că mandatul actual al FRA este relevant, corespunde nevoilor UE și are o 
valoare adăugată semnificativă la nivelul UE; apreciază calitatea rezultatelor FRA, 
eficacitatea și impactul său la nivelul UE și invită agenția să promoveze integrarea 
perspectivei de gen în activitatea sa și integrarea dimensiunii de gen în buget, în 
conformitate cu prioritățile cadrului financiar multianual 2021-2027;

2. invită Consiliul să includă o cerință privind echilibrul de gen pentru organismele 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 atunci când modifică dispozițiile 
relevante în cadrul reformei actuale și să solicite ca cel puțin unul dintre membrii 
comitetului științific să dispună de expertiză relevantă în domeniul egalității de gen;

3. invită Consiliul să includă o cerință de evaluare care să țină cont de dimensiunea de gen 
atunci când modifică dispozițiile relevante din cadrul reformei actuale;

4. salută cooperarea FRA cu EIGE cu privire la toate aspectele legate de egalitatea de gen, 
inclusiv în domeniul violenței de gen, și solicită consolidarea acestei cooperări pentru a 
aborda mai bine regresul din ce în ce mai mare al egalității de gen și al drepturilor 
femeilor, politicile și/sau legislația care ar putea încălca SRHR, precum și discriminarea 
intersecțională, efectele COVID-19 asupra femeilor și fetelor, în special asupra violenței 
de gen, a accesului la SRHR, creșterea excluziunii sociale și a violenței cibernetice, care 
este o problemă gravă și în creștere care ar putea avea un impact puternic asupra 
societății europene și a economiei europene; constată cu îngrijorare că violența de gen a 
crescut semnificativ în timpul perioadei de izolare ca urmare a pandemiei de COVID-
19, însă este în continuare subraportată în toate statele membre; solicită, de asemenea, 
intensificarea cooperării FRA cu EIGE pentru a formula avize, printre altele cu scopul 
de a oferi contribuții autorităților relevante, astfel încât să se îmbunătățească siguranța 
femeilor și fetelor aflate în hotspoturile pentru migranți, garantându-le condiții de trai 
decente și acces la asistență medicală, inclusiv la servicii SRHR, precum și prevenind 
violența sexuală și de gen;

5. invită FRA să abordeze în mod specific aspectul de gen al protecției victimelor 
criminalității, în cadrul competențelor extinse ale agenției în domeniul cooperării în 
materie penală;

6. invită FRA să pregătească, în cooperare cu EIGE, un nou studiu privind violența de gen 
și violența împotriva femeilor în contextul COVID-19, un nou studiu privind protecția 



AD\1223767RO.docx 5/8 PE662.079v02-00

RO

SRHR în Europa și un nou studiu pentru a analiza legislația UE privind egalitatea de 
gen și punerea sa în aplicare, în vederea identificării lacunelor sale;

7. subliniază că violența de gen reprezintă un obstacol în calea realizării depline a egalității 
între femei și bărbați și constituie discriminare și încălcarea drepturilor omului; 
reamintește lipsa datelor comparabile, actualizate și defalcate în funcție de gen cu 
privire la violența de gen în toate statele membre;

8. regretă faptul că cel mai recent sondaj FRA privind violența împotriva femeilor - care 
reprezintă o referință la nivelul UE - datează de la începutul anului 2014, ceea ce 
înseamnă că datele disponibile nu sunt nici actuale, nici exacte; își reiterează, prin 
urmare, apelul adresat FRA de a furniza date actualizate care să reflecte situația actuală 
din statele membre;

9. subliniază contribuțiile valoroase ale FRA în domeniul drepturilor femeilor până în 
prezent, cum ar fi recentul său raport intitulat „Neglijate: femeile migrante exploatate în 
munca la domiciliu”, publicat în 2018, care a dezvăluit condițiile de muncă teribile și 
abuzurile drepturilor fundamentale ale migrantelor în gospodăriile din întreaga UE;

10. solicită o formare mai bine direcționată a personalului FRA în domeniul egalității de 
gen, inclusiv în ceea ce privește violența de gen, în special în ceea ce privește acordarea 
de asistență prin intermediul vizitelor în hotspoturile pentru migranți, care servesc drept 
temei pentru furnizarea de sprijin și consiliere, bazate pe dovezi, privind drepturile 
fundamentale autorităților naționale, Comisiei și altor agenții relevante care lucrează în 
aceste hotspoturi, astfel încât, mulțumită acestui sprijin, să poată ajuta autoritățile 
responsabile să acorde mai multă asistență femeilor și fetelor, de exemplu cu privire la 
nevoile lor de asistență medicală, inclusiv SRHR, să identifice victimele violenței de 
gen, precum și victimele traficului și ale exploatării sexuale și să le ofere ajutorul și 
asistența necesare;

11. salută faptul că domeniul de aplicare al activităților FRA va acoperi competențele 
Uniunii, inclusiv cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală; 
evidențiază angajamentul Comisiei de a îmbunătăți și de a concentra eforturile de 
eradicare a violenței de gen, de a oferi victimelor un sistem puternic de sprijin, de a 
accelera aderarea UE la Convenția de la Istanbul și de a folosi oportunitățile oferite de 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru a adăuga violența împotriva 
femeilor la catalogul infracțiunilor recunoscute de UE și salută contribuția FRA la cele 
de mai sus;

12. solicită extinderea domeniului de competență al FRA pentru a permite agenției să 
contribuie din proprie inițiativă la discuțiile în curs, în temeiul articolului 7 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, între Comisie, Parlament și Consiliu; invită FRA, în 
cooperare cu un grup de experți independenți, să identifice principalele evoluții pozitive 
și negative din fiecare stat membru, în mod imparțial, și să contribuie la elaborarea unei 
metodologii pentru raportul anual de monitorizare a valorilor Uniunii în cadrul unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale;

13. recunoaște necesitatea de a pune la dispoziția FRA, în contextul actualului său program 
de lucru pentru perioada 2020-2022, personal suficient de specializat pentru a continua 
prelucrarea aspectelor tematice legate de gen, cum ar fi violența de gen.
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