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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
(2019/2167(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, în special 
obiectivele 5 și 16,

– având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei (CEDAW),

– având în vedere Parteneriatul strategic ONU-UE privind operațiunile de pace și 
prioritățile de management al crizelor pentru perioada 2019-2021, aprobat de Consiliu la 
18 septembrie 2018, „Femeile, pacea și securitatea” fiind o prioritate generală,

– având în vedere Declarația de la Beijing din 1995 și Platforma de acțiune de la cea de-a 
4-a Conferință mondială privind femeile și rezultatele conferințelor de examinare,

– având în vedere Rezoluția nr. 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, 
pacea și securitatea din 31 octombrie 2000 și rezoluțiile sale ulterioare 1820 (19 iunie 
2008), 1888 (30 septembrie 2009), 1889 (5 octombrie 2010), 1960 (16 decembrie 2010), 
2106 (24 iunie 2013), 2122 (18 octombrie 2013), 2242 (13 octombrie 2015), 2467 (23 
aprilie 2019) și 2493 (29 octombrie 2019),

– având în vedere acordul adoptat la cea de-a 21-a Conferință a părților (COP 21) la 
Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (CCONUSC) de la Paris, din 12 
decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

– având în vedere Inițiativa Spotlight UE-ONU,

– având în vedere concluziile Consiliului din 10 decembrie 2018 intitulate „Femeile, 
pacea și securitatea”,

– având în vedere Abordarea strategică a UE privind femeile, pacea și securitatea și 
Planul său de acțiune 2019-2024,

– având în vedere Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020 (PEG II), 
adoptat de Consiliu la 26 octombrie 2015, precum și rapoartele anuale de punere în 
aplicare,

– având în vedere Rezoluția sa din 31 mai 2018 referitoare la implementarea 
Documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) al serviciilor Comisiei intitulat 
„Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: Transformarea vieții fetelor și femeilor prin 
intermediul relațiilor externe ale UE 2016-20201 și cea din 25 noiembrie 2010 privind 
cea de a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU 

1 JO C 76, 9.3.2020, p. 168.
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privind femeile, pacea și securitatea2,

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea din 19 mai 2017,

– având în vedere Strategia UE pentru egalitatea de gen, prezentată de Comisie la 5 martie 
2020 (COM(2020)0152),

– având în vedere Orientările operaționale din 8 octombrie 2018 ale Serviciului European 
de Acțiune Externă (SEAE) privind integrarea perspectivei de gen, adresate conducerii 
și personalului misiunii,

– având în vedere documentul intitulat „Punerea în aplicare a RCSONU privind femeile, 
pacea și securitatea în contextul misiunilor și operațiilor PSAC”, adoptat de Consiliu la 
22 martie 2012,

– având în vedere Standardele generale de conduită actualizate pentru misiunile și 
operațiunile PSAC din 22 ianuarie 2018,

– având în vedere Strategia SEAE pentru egalitatea de gen și egalitatea de șanse 2018-
2023, din noiembrie 2017,

– având în vedere Raportul SEAE din 10 noiembrie 2016 referitor la studiul de referință 
privind integrarea drepturilor omului și a genului în politica de securitate și apărare 
comună a Uniunii Europene,

– având în vedere Strategia globală a SEAE pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene, publicată în iunie 2016,

– având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolul 21 alineatul (1) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen și 
avizul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0000/2020),

A. întrucât principiul egalității între femei și bărbați este o valoare fundamentală a UE, iar 
integrarea perspectivei de gen ar trebui, prin urmare, aplicată și asimilată în toate 
activitățile și politicile UE; întrucât UE ar trebui să contribuie la crearea unei lumi în 
care toate persoanele, indiferent de gen, orientare sexuală, rasă sau abilități, să poată trăi 
pașnic, bucurându-se de drepturi egale și de aceleași șanse de a-și realiza potențialul;

B. întrucât femeile și fetele sunt în mod special afectate de violență, sărăcie, conflicte 
armate și impactul urgenței climatice; întrucât la nivel mondial a apărut o tendință tot 
mai pronunțată către autoritarism și un număr din ce în ce mai mare de grupări 
fundamentaliste, ambele fenomene fiind clar legate de o reacție negativă față de 
drepturile femeilor și ale persoanelor LGBTIQ+; întrucât o concepție a securității care 
se concentrează asupra statelor și nu asupra oamenilor este defectuoasă și nu va conduce 

2 JO C 99 E, 3.4.2012, p.56.
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niciodată la pace;

C. întrucât țări precum Suedia, Franța, Canada și Mexic au adoptat și aplicat recent o serie 
de cadre pentru a avansa către o politică externă feministă; întrucât politica de acest tip 
contestă actualul echilibru de putere și urmărește, în primul rând, să-și definească 
interacțiunea cu alte state și mișcări astfel încât să se acorde prioritate egalității de gen și 
să fie protejate și promovate drepturile omului în cazul femeilor și al altor grupuri 
tradițional marginalizate; în al doilea rând, urmărește să garanteze accesul lor echitabil 
la resursele sociale, economice și politice și participarea lor la toate nivelurile; în al 
treilea rând, alocă resurse semnificative pentru a transpune această viziune în practică și 
caută, în acest proces, să demonteze structurile de putere dominate de bărbați la toate 
nivelurile sale de influență; în al patrulea rând, se bazează pe opiniile apărătorilor 
drepturilor omului ale femeilor și cele ale societății civile; întrucât și viitoarea politică 
externă și de securitate a UE trebuie să vizeze atingerea acestor obiective;

D. întrucât Danemarca, Elveția și Norvegia au o politică externă solid axată pe egalitatea 
de gen; întrucât Spania, Luxemburgul, Cipru și Germania și-au anunțat intenția de a 
face din egalitatea de gen o prioritate a politicii lor externe; întrucât noua Comisie a 
făcut din egalitatea de gen una dintre principalele sale priorități în toate domeniile de 
politică;

E. întrucât Abordarea strategică a UE privind femeile, pacea și securitatea (FPS) reprezintă 
un progres semnificativ al angajamentului UE pentru agenda FPS;

F. întrucât PAEG II a constituit un important pas înainte în promovarea egalității de gen în 
relațiile externe ale UE, însă aplicarea sa încă prezintă o serie de deficiențe, cum ar fi 
domeniul de aplicare restrâns, absența unei bugetări de gen, lipsa de angajament a 
liderilor UE și inexistența unei arhitecturi instituționale și a unor stimulente pentru a 
motiva și a susține în mod adecvat personalul;

G. întrucât PAEG II a stabilit obiectivul de integrare a acțiunilor de gen în 85 % dintre 
toate inițiativele noi ale UE până în 2020; întrucât, în ciuda progreselor realizate, în 
2018 doar între 55 % și 68 % dintre noile programe au inclus genul;

H. întrucât femeile sunt în continuare clar subreprezentate în politică, în special în 
domeniul politicii externe și securității internaționale; întrucât, în UE, 6 femei ocupă 
funcția de ministru al apărării și doar 3 din cei 27 miniștri ai afacerilor externe sunt 
femei;

I. întrucât, în SEAE, bărbații dețin 75 % din posturile de conducere de nivel mediu și 
87 % din posturile de conducere de nivel superior; întrucât Vicepreședintele 
Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 
(VP/ÎR) s-a angajat să atingă obiectivul ca 40 % din posturile de conducere să fie 
ocupate de femei până la sfârșitul mandatului; întrucât cele mai recente numiri pe care 
le-a făcut au avut ca rezultat o structură alcătuită exclusiv din secretari generali adjuncți 
bărbați;

J. întrucât s-au făcut progrese în privința sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente (SSRD) în întreaga lume, însă există încă deficiențe importante, iar pericolul 
unei involuții persistă; întrucât, în 2018, numărul de acțiuni ale UE în materie de SSRD 
a scăzut, iar cel mai puține acțiuni la nivel mondial ale serviciilor Comisiei în ceea ce 
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privește egalitatea de gen sunt cele legate de SSRD;

K. întrucât activitatea consilierilor și a punctelor focale pentru problematica de gen este 
esențială pentru traducerea politicilor UE privind egalitatea de gen și FPS în analize, 
planificare, desfășurare și evaluare, precum și pentru facilitarea integrării perspectivei 
de gen în sarcinile și operațiunile zilnice; întrucât consilierii și punctele focale pentru 
problematica de gen se confruntă cu numeroase provocări în exercitarea atribuțiilor lor;

L. întrucât doar o treime din totalul delegațiilor UE se ocupă de drepturile persoanelor 
LGBTIQ+; întrucât Orientările UE privind persoanele LGBTIQ+ nu sunt aplicate 
uniform, implementarea lor depinzând în mare măsură de cunoștințele și de interesul 
conducerii delegațiilor, și nu de respectarea unei abordări structurale;

M. întrucât finanțarea limitată și personalul insuficient reprezintă obstacole majore pentru 
realizarea obiectivelor UE privind egalitatea de gen; întrucât, în plus, politicilor nu sunt 
coerente în domeniul egalității de gen și nu există încă un sistem unificat care să 
faciliteze o înțelegere și o implementare identice a integrării perspectivei de gen în 
instituțiile UE;

1. invită UE și statele sale membre să se angajeze să progreseze în direcția unei politici 
externe și de securitate care să includă o viziune de gen transformativă, axată pe 
necesitatea de a schimba structurile și relațiile de putere inegale; subliniază că această 
politică trebuie să se bazeze pe o analiză de gen riguroasă și pe evaluări sistematice ale 
impactului de gen, precum și pe un rol semnificativ, echitabil și garantat al femeilor - 
dar și al unor persoane provenind din medii diferite - la toate nivelurile și în toate 
etapele procesului decizional;

2. salută propunerea Comisiei de revizuire și prezentare a unui nou Plan de acțiune al UE 
pentru egalitatea de gen III în 2020; subliniază că, pentru a asigura punerea sa efectivă 
în aplicare, acest document trebuie să aibă forma unei comunicări; salută Planul de 
acțiune al UE privind femeile, pacea și securitatea și solicită o implementare solidă; 
salută decizia de a reînnoi Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația și solicită ca acesta să includă principiul egalității de gen și acțiuni specifice 
pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor, inclusiv SSRD;

3. solicită o mai mare coerență și coordonare a politicilor în realizarea angajamentelor 
pentru egalitatea de gen din cadrul acțiunii externe a UE; subliniază că Abordarea 
strategică a UE ar trebui corelată și sincronizată cu noul PAEG III și solicită ca Planul 
de acțiune al UE privind FPS din 2019 să fie inclus în PAEG III, ca un capitol separat;

Egalitatea de gen ca principiu director al acțiunii externe a UE

4. invită SEAE, serviciile de resort ale Comisiei și statele membre să integreze sistematic 
dimensiunea de gen și perspectiva intersecțională în politica externă și de securitate a 
UE;

5. subliniază că trebuie să existe un angajament continuu la cele mai înalte niveluri politice 
pentru aplicarea PAEG III; solicită ca PAEG III să precizeze că 85 % din asistența 
oficială pentru dezvoltare (AOD) trebuie alocată programelor care au egalitatea de gen 
ca obiectiv major sau principal și că, în cadrul acestui angajament mai larg, 20 % din 
AOD trebuie alocată programelor care au egalitatea de gen, inclusiv SSRD, ca obiectiv 
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principal; solicită mai multe acțiuni precis direcționate pentru a realiza egalitatea de 
gen; solicită, de asemenea, ca noul plan să consolideze analizele calitative și să meargă 
dincolo de logica „bifării”, pentru a evalua impactul real al acestor programe asupra 
progresului egalității de gen;

6. recomandă ca PAEG III să fie însoțit de indicatori de reușită clari, măsurabili și limitați 
în timp, care să includă atribuirea responsabilităților diferiților actori, precum și 
obiective clare în fiecare țară parteneră, stabilită împreună cu țara respectivă și cu 
organizațiile societății civile (OSC);

7. solicită o finanțare specială pentru egalitatea de gen în cadrul propunerii de Regulament 
privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI), precum și diminuarea constrângerilor administrative pentru 
accesul la finanțare al OSC locale și de dimensiuni reduse; subliniază că este important 
ca partenerii să poată conta pe alocarea unor resurse financiare suficiente pentru 
integrarea perspectivei de gen;

Axarea pe gen și diversitate în cultura instituțională a UE la nivel central și în delegații

8. invită statele membre să creeze un grup de lucru oficial al Consiliului pentru egalitatea 
de gen;

9. salută activitatea consilierului principal al SEAE pe probleme de gen; regretă, cu toate 
acestea, personalul și resursele limitate alocate acestei poziții și solicită titularului său să 
raporteze direct VP/ÎR; solicită VP/ÎR să creeze o divizie organizațională în cadrul 
SEAE pentru egalitatea de gen și agenda FPS, precum și să aibă un consilier pe 
probleme de gen cu normă întreagă în fiecare direcție din SEAE, raportând direct 
consilierului principal;

10. salută Strategia SEAE pentru egalitatea de gen și de șanse 2018-2023, dar regretă lipsa 
unor obiective specifice și măsurabile; solicită actualizarea acesteia, pentru a include 
obiective concrete și obligatorii privind prezența femeilor în posturile de conducere; 
recomandă stabilirea unui obiectiv de 50 % dintre pozițiile de conducere care să fie 
deținute de femei, inclusiv ca șefe de delegație și șefe ale misiunilor și operațiunilor 
PSAC; regretă, în plus, absența altor obiective în materie de diversitate și a diversității 
în general în cadrul instituțiilor UE, în special în ceea ce privește rasa, abilitățile și 
originea etnică;

11. invită VP/ÎR să se asigure că șefii delegațiilor UE din străinătate au responsabilitatea 
formală de a integra egalitatea de gen în toate aspectele activităților delegațiilor, precum 
și obligația de a raporta cu privire la acest lucru; invită, de asemenea, VP/ÎR să asigure 
că în cadrul delegațiilor UE există un punct de contact pentru aspecte de gen, cu normă 
întreagă;

12. subliniază că realizarea egalității de gen nu este posibilă dacă conducerea nu ține seama 
de dimensiunea de gen; solicită, în acest context, o formare obligatorie pe tema egalității 
de gen pentru toate cadrele de conducere de nivel mediu și superior ale SEAE și pentru 
toți șefii/comandanții misiunilor și operațiilor PSAC;

Prioritizarea protecției și promovării drepturilor femeilor și a participării femeilor
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13. solicită UE și statelor membre să respecte toate angajamentele internaționale legate de 
agenda privind egalitatea de gen la nivel mondial; solicită, în plus, ca statele partenere 
să fie încurajate și sprijinite pentru a-și depăși rezervele exprimate în legătură cu 
CEDAW și a implementa Declarația și Planul de acțiune din cadrul celei de a patra 
Conferințe mondiale a ONU privind femeile de la Beijing, din 1995, inclusiv prin 
legislație;

14. invită VP/ÎR, SEAE și statele membre să asigure aplicarea integrală a Orientărilor UE 
cu privire la apărătorii drepturilor omului și să adopte o anexă pentru a recunoaște și a 
dezvolta strategii și instrumente noi, pentru a răspunde mai bine și mai eficient în 
vederea eliminării situațiilor, pericolelor și factorilor de risc cu care se confruntă 
apărătorii drepturilor fundamentale ale femeilor;

15. invită delegațiile UE să monitorizeze regresul egalității de gen și al SSRD, precum și 
tendința de limitare a spațiului societății civile, și să ia măsuri adaptate pentru a le 
proteja; invită Comisia, SEAE, statele membre și șefii delegațiilor UE să ofere sprijin 
politic și financiar organizațiilor locale ale societății civile, inclusiv organizațiilor de 
femei și apărătorilor drepturilor omului, precum și să facă din cooperarea și consultarea 
cu acestea un element standard al activității lor;

°

° °

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


