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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Strategia UE privind egalitatea de gen
(2019/2169(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și articolele 6 și 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979,

– având în vedere directivele europene adoptate începând cu 1975 privind diferitele 
aspecte ale egalității de tratament între bărbați și femei (Directiva 79/7/CEE1, Directiva 
86/613/CEE2, Directiva 92/85/CEE3, Directiva 2004/113/CE4, Directiva 2006/54/CE5, 
Directiva 2010/18/UE6 și Directiva 2010/41/UE7),

– având în vedere Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 
îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului8,

– având în vedere propunerea Comisiei din 14 martie 2012 de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (Directiva 
privind femeile în consiliile de administrație) (COM(2012)0614),

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

1 Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, JO L 6, 10.1.1979, p. 24.
2 Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament 
între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternității, 
JO L 359, 19.12.1986, p. 56.
3 Directiva Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează, JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
4 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între 
femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
5 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă 
și de muncă, JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
6 Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind 
concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a 
Directivei 96/34/CE, JO L 68, 18.3.2010, p. 13.
7 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului 
egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 
86/613/CEE a Consiliului, JO L 180, 15.7.2010, p. 1.
8 JO 188, 12.7.2019, p. 79.
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violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului din 4 martie 2016 privind 
încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 
(COM(2016)0109),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 6 martie 2019 intitulat 
„Raportul din 2019 privind egalitatea între femei și bărbați” (SWD(2019)0101),

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea UE la 
Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen9,

– având în vedere Indicele egalității de gen pe 2019 al Institutului European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), publicat la 15 octombrie 2019,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE10,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de gen și 
politicile fiscale în UE11,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2018 referitoare la egalitatea de gen în 
acordurile comerciale ale UE12,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 octombrie 2017 referitoare la capacitarea economică 
a femeilor în sectoarele publice și private din UE13,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2017 referitoare la necesitatea unei strategii a 
Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul dintre pensiile bărbaților și cele 
ale femeilor14,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2017 referitoare la egalitatea dintre femei și 
bărbați în Uniunea Europeană în 2014-201515,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2017 referitoare la promovarea egalității 
de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică16,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2018 referitoare la femei, egalitatea de gen 
și justiția climatică17,

9 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.
10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.
11 Texte adoptate, P8_TA(2019)0014.
12 JO 162, 10.5.2019, p. 9.
13 JO C 346, 27.9.2018, p. 6.
14 JO C 331, 18.9.2018, p. 60.
15 JO C 263, 25.7.2018, p. 49.
16 JO C 252, 18.7.2018, p. 99.
17 JO C 458, 19.12.2018, p. 34.
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– având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor în era digitală18,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia UE pentru 
egalitatea între femei și bărbați post 201519,

– având în vedere concluziile Consiliului din 10 decembrie 2019 intitulate „Economii 
caracterizate prin egalitatea de gen în UE: calea de urmat”,

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 2 și 9 ale 
acestuia,

– având în vedere Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen II și document de lucru 
comun al serviciilor Comisiei intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: 
transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 
2016‑2020” (SWD(2015)0182),

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma pentru acțiune, precum și 
declarațiile adoptate în cadrul summiturilor ONU Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15 
și Beijing +20,

– având în vedere studiul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) intitulat „Violența împotriva femeilor: un studiu la nivelul UE”, publicat în 2014,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025” (COM(2020)0152),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen și 
avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru 
cultură și educație și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0000/2020),

A. întrucât dreptul la egalitatea de tratament este un drept fundamental definitoriu 
recunoscut în tratatele Uniunii Europene și în Carta drepturilor fundamentale;

B. întrucât structurile și stereotipurile din întreaga lume perpetuează inegalitățile și întrucât 
depășirea acestor structuri și stereotipuri va contribui la progresul egalității de gen; 
întrucât este necesară o mișcare puternică pentru drepturile femeilor, în scopul de a 
promova valorile democratice, drepturile fundamentale și, în special, drepturile 
femeilor, și întrucât amenințările la adresa drepturilor femeilor reprezintă o amenințare 
la adresa democrației;

C. întrucât UE a adoptat legislație importantă și a dat imbolduri esențiale pentru instaurarea 
egalității de gen; întrucât aceste eforturi au încetinit însă în ultimii ani, în timp ce 
mișcările care se opun politicilor în materie de egalitate de gen și drepturilor femeilor au 
prosperat; întrucât aceste mișcări încearcă să influențeze politica la nivel național și 

18 JO C 66, 21.2.2018, p. 44.
19 JO C 407, 4.11.2016, p. 2.
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european;

D. întrucât violența împotriva femeilor, sub toate formele sale, este o încălcare a drepturilor 
omului și unul dintre cele mai mari obstacole în calea instaurării egalității de gen; 
întrucât o viața lipsită de violență este o condiție prealabilă pentru egalitate; întrucât 
campaniile de dezinformare pe tema egalității de gen se concentrează, de asemenea, pe 
violența împotriva femeilor, astfel cum s-a întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul;

E. întrucât rolurile tradiționale de gen și stereotipurile influențează în continuare 
repartizarea sarcinilor între femei și bărbați acasă, în educație, la locul de muncă și în 
societate; întrucât serviciile de îngrijire neremunerate, prestate majoritar de către femei, 
contribuie la diferența de remunerare între femei și bărbați și la disparitatea de gen în 
ceea ce privește pensiile; întrucât măsurile de asigurare a echilibrului între viața 
profesională și cea privată, cum ar fi Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, reprezintă primi pași importanți, dar trebuie să fie 
completate de măsuri suplimentare, pentru a implica mai mulți bărbați în munca 
neremunerată și a promova modelul „câștiguri egale - sarcini de îngrijire egale”;

F. întrucât participarea femeilor pe piața muncii nu le asigură participarea egală la procesul 
decizional și le limitează, prin urmare, potențialul de a schimba structurile economice, 
politice, sociale și culturale;

G. întrucât sărăcia le afectează în mod disproporționat pe femei în Europa, în special pe 
mamele singure, pe femeile cu dizabilități și pe femeile în vârstă, pe femeile migrante și 
pe femeile care aparțin minorităților etnice;

H. întrucât impactul schimbărilor climatice este resimțit diferit de femei, deoarece sunt mai 
vulnerabile și se confruntă cu riscuri și sarcini mai mari din diferite motive; întrucât 
egalitatea de gen și includerea femeilor în procesul decizional este o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea durabilă și pentru gestionarea eficientă a provocărilor climatice; 
întrucât toate măsurile de combatere a schimbărilor climatice trebuie să includă o 
perspectivă de gen și o perspectivă intersecțională;

I. întrucât accesul la informații cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum și la educație 
sexuală și educație privind relațiile, alături de accesul la servicii de sănătate sexuală și 
sănătate a reproducerii sunt esențiale pentru instaurarea egalității de gen;

J. întrucât Indicele egalității de gen pe 2019 a scos la iveală inegalități persistente între 
femei și bărbați în sectorul digital; întrucât eliminarea decalajului digital dintre femei și 
bărbați și garantarea drepturilor digitale ale femeilor sunt de o importanță capitală, dată 
fiind prezența discriminării rezultate din seturi de date, modele și algoritmi selectivi în 
domeniul inteligenței artificiale (IA); întrucât programatorii din domeniul IA trebuie să 
fie sensibilizați cu privire la prejudecățile și stereotipurile neconștientizate pentru a evita 
reproducerea și consolidarea lor; întrucât transformarea și digitalizarea pieței muncii și a 
economiei pot adânci decalajele economice existente și segregarea pieței muncii;

K. întrucât integrarea perspectivei de gen, integrarea dimensiunii de gen în buget și 
evaluările impactului de gen sunt instrumente esențiale pentru atingerea egalității de gen 
în toate domeniile de politică ale UE,
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Observații generale

1. salută adoptarea Comunicării Comisiei intitulate „O Uniune a egalității: Strategia 
privind egalitatea de gen 2020-2025”, enunțată la timp în primele 100 de zile ale noii 
Comisii, ca semnal puternic de implicare politică în politicile europene privind 
egalitatea de gen și ca un cadru politic decisiv, clar și ambițios de combatere a atacurilor 
împotriva drepturilor femeilor și a egalității de gen; subliniază importanța abordării 
duale alese, constând în măsuri specifice și în aplicarea consecventă a integrării 
perspectivei de gen și intersecționalității ca principii transversale, și salută legătura 
puternică dintre domeniile de activitate și eliminarea stereotipurilor, prejudecăților de 
gen și discriminării;

2. salută anunțarea mai multor strategii complementare și solicită crearea unui cadru 
strategic pentru conectarea lor, precum și adoptarea unei abordări intersecționale în 
toate aceste strategii;

3. regretă că strategia rămâne vagă în ceea ce privește calendarul mai multor măsuri 
extrem de necesare; invită, prin urmare, Comisia să stabilească calendare concrete și 
acțiuni specifice suplimentare, precum și orientări privind modul eficace de aplicare a 
abordării intersecționale;

Eliminarea violenței împotriva femeilor

4. sprijină planul Comisiei de a continua să facă presiuni pentru ratificarea Convenției de 
la Istanbul la nivelul UE; subliniază, în acest context, necesitatea unor măsuri specifice 
pentru a aborda disparitățile existente între statele membre; atrage însă atenția asupra 
faptului că mai multe încercări de a convinge statele membre reticente au eșuat deja; 
salută călduros, prin urmare, intenția Comisiei de a propune măsuri în 2021 pentru a 
îndeplini obiectivele Convenției de la Istanbul în cazul în care aderarea UE rămâne 
blocată; solicită acțiuni pregătitoare pentru lansarea unor măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic în scopul de a elimina violența împotriva 
femeilor; salută călduros extinderea planificată a definițiilor domeniilor de criminalitate 
deosebit de gravă prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE, dar solicită 
includerea tuturor formelor de violență pe criterii de gen, pentru a adopta o abordare 
proactivă și a pune bazele unei directive a UE pe această temă;

5. salută planul de a prezenta o recomandare suplimentară privind prevenirea practicilor 
dăunătoare și de a lansa o rețea a UE pentru prevenirea atât a violenței bazate pe gen, 
cât și a violenței domestice; solicită ca definițiile și obiectivele Convenției de la Istanbul 
să fie aplicate și ca organizațiile societății civile și cele care militează pentru drepturile 
femeilor să fie implicate continuu;

6. subliniază domeniul de aplicare și impactul actelor de violență și al hărțuirii la locul de 
muncă; subliniază că îngrijitorii informali, lucrătorii casnici și lucrătorii agricoli, în 
special, nu beneficiază de protecție și, prin urmare, invită statele membre să adopte 
Convențiile 190 și 189 ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pentru a 
consolida drepturile lucrătorilor, în special ale femeilor, în economia informală;

7. salută măsurile specifice propuse pentru combaterea violenței cibernetice; solicită 
adoptarea de măsuri legislative obligatorii pentru combaterea acestor forme de violență 
și sprijinirea statelor membre în dezvoltarea de instrumente de instruire pentru forțele de 
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poliție, sistemul judiciar și sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor;

8. îndeamnă Comisia să prezinte mult așteptata strategie a UE privind eradicarea traficului 
de persoane și subliniază necesitatea unei perspective de gen clare, întrucât femeile și 
fetele sunt cele mai afectate și sunt traficate în scopul exploatării sexuale; insistă că este 
important să se includă măsuri și strategii de reducere a cererii;

9. salută anunțarea unui nou studiu la nivelul UE privind prevalența și dinamica violenței 
împotriva femeilor;

Femeile și economia

10. sprijină revizuirea obiectivelor de la Barcelona; solicită sprijin financiar și schimburi de 
bune practici între statele membre care nu au atins încă obiectivele; salută, de asemenea, 
elaborarea de orientări pentru statele membre privind abordarea contrastimulentelor 
financiare în ceea ce privește politicile sociale, economice și fiscale;

11. salută angajamentul Comisiei de a prezenta măsuri obligatorii privind transparența 
remunerării până la sfârșitul anului 2020; subliniază însă că problema remunerării egale 
pentru muncă egală sau muncă de valoare egală în diferitele sectoare ocupaționale 
trebuie abordată în continuare; recomandă cu fermitate includerea principiului 
remunerării egale pentru o muncă de valoare egală între femei și bărbați, care ar putea fi 
definit după cum urmează: „Se consideră că munca este de valoare egală în cazul în 
care, pe baza unei comparații între două grupuri de lucrători care nu au fost constituiți în 
mod arbitrar, activitatea desfășurată este comparabilă, luând în considerare factori 
precum condițiile de muncă, gradul de responsabilitate conferită lucrătorilor și cerințele 
fizice sau mentale ale activității”; atrage atenția că trebuie elaborate în acest scop 
instrumente de evaluare a muncii și criterii de clasificare neutre din punctul de vedere al 
genului;

12. îndeamnă Comisia să militeze pentru creșterea numărului de femei care ocupă poziții de 
decizie economică, subliniind avantajele economice și societale ale acestora și 
împărtășind cele mai bune practici, pentru a depăși impasul în care se află Directiva 
privind femeile în consiliile de administrație;

13. salută sprijinul acordat parității de gen în cadrul organismelor alese, cum ar fi 
Parlamentul European, și subliniază că acesta trebuie să servească drept model în acest 
sens;

Politicile digitale pentru egalitatea de gen

14. regretă subreprezentarea femeilor în sectorul TIC și atrage atenția asupra riscului de 
consolidare și reproducere a stereotipurilor și a prejudecăților de gen prin programarea 
IA și a altor programe; solicită ca tehnologiile și IA să fie transformate în instrumente 
de eradicare a stereotipurilor de gen și să permită fetelor și femeilor accesul în 
domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și în domeniile TIC de 
studiu și să rămână pe aceste parcursuri profesionale;

Integrarea dimensiunii de gen în toate politicile UE și finanțarea politicilor privind 
egalitatea de gen
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15. reiterează importanța integrării perspectivei de gen ca abordare sistematică pentru a 
realiza egalitatea de gen; salută, prin urmare, recent înființatul grup operativ al Comisiei 
privind egalitatea; subliniază importanța transparenței și a implicării organizațiilor 
societății civile și a celor care militează pentru drepturile femeilor; îndeamnă Comisia să 
includă dispoziții care să impună obligativitatea pentru direcțiile generale să țină cont de 
contribuțiile grupului operativ;

16. îndeamnă ca integrarea perspectivei de gen să fie inclusă în politicile UE privind mediul 
și clima, cum ar fi Pactul verde, ca sprijinul financiar și instituțional, expertiza în 
materie de gen și măsurile politice ferme de încurajare a participării egale a femeilor în 
organele decizionale și în politicile naționale și locale privind clima să fie garantate, 
precum și să se ofere recunoaștere și susținere femeilor și fetelor ca agenți ai schimbării;

17. constată că politicile fiscale au un impact diferit asupra diferitelor tipuri de gospodării; 
subliniază că impozitarea individuală este esențială pentru realizarea echității fiscale 
pentru femei;

Combaterea reacțiilor de respingere a egalității de gen

18. reiterează necesitatea unui schimb regulat între statele membre și Comisie cu privire la 
aspectele de gen în domeniul sănătății, inclusiv orientări pentru o educație sexuală și o 
educație privind relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii sensibile la dimensiunea de 
gen și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR); invită Comisia să 
includă SRHR în următoarea strategie a UE în domeniul sănătății și să sprijine statele 
membre în furnizarea de servicii de asistență medicală de înaltă calitate și ușor 
accesibile;

19. solicită sprijin pentru apărătorii drepturilor femeilor și pentru organizațiile care 
militează pentru drepturile femeilor din UE și din întreaga lume; solicită monitorizarea 
permanentă a situației drepturilor femeilor și a dezinformării în ceea ce privește 
politicile în materie de egalitate de gen în toate statele membre, precum și un sistem de 
alarmă care să pună accentul pe regresie; invită Comisia să sprijine studiile care 
analizează impactul atacurilor și al campaniilor de dezinformare asupra drepturilor 
femeilor și a egalității de gen și invită Comisia să analizeze cauzele profunde ale 
acestora, elaborând verificări ale faptelor și contradiscursuri;

Egalitatea de gen prin intermediul relațiilor externe

20. solicită o coerență între și consolidarea reciprocă a politicilor interne și externe ale UE 
privind principiile integrării perspectivei de gen și egalității de gen, combaterea 
stereotipurilor și a normelor de gen, precum și a practicilor dăunătoare și a legilor 
discriminatorii, prin intermediul relațiilor externe;

21. salută angajamentul Comisiei de a asigura includerea unui capitol specific privind 
comerțul și egalitatea de gen în cadrul acordului de asociere modernizat cu Chile, 
precum și angajamentul Comisiei de a promova și sprijini includerea unor astfel de 
capitole în toate celelalte acorduri comerciale și de investiții pe care UE le va încheia în 
viitor;

°
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° °

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Anul acesta, pentru a marca cea de a 25-a aniversare a adoptării obiectivelor stabilite în 
Platforma de la Beijing, se vor efectua evaluări de diferite tipuri în întreaga lume pentru a se 
stabili măsura în care au fost înregistrate progrese în direcția instituirii egalității de gen. 
Aceste evaluări vor arăta încă o dată foarte clar că egalitatea de gen veritabilă, care se extinde 
în fiecare domeniu al vieții, înregistrează progrese într-un ritm foarte lent, iar inegalitățile de 
gen persistă în ciuda tuturor eforturilor noastre.

Violența împotriva femeilor și chiar femicidele sunt în continuare o realitate zilnică, 
independența economică pentru femei nu este încă garantată din cauza segregării puternice în 
educație și pe piața forței de muncă și a remunerării inegale, iar sarcina muncii de îngrijire 
neplătite apasă în continuare majoritar pe umerii femeilor. În plus, continuă excluderea 
femeilor de la funcțiile de decizie. Pozițiile, în politică, economie și cultură, care ar putea 
aduce o schimbare și ar putea include posibilitatea de a schimba aceste inegalități 
(structurale), nu sunt distribuite în mod egal între femei și bărbați.

Indicele egalității de gen al UE, elaborat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați și în care UE obține o medie de 67,4 puncte dintr-un posibil de 100, 
arată că UE a parcurs doar puțin peste jumătate din drumul necesar pentru a obține egalitatea 
completă și sprijină, prin urmare, presupunerile enumerate anterior.

Obținerea egalității de gen a fost împiedicată de măsurile și efectele crizei economice și de 
lipsa voinței politice de a face din ea o prioritate, în ciuda contextului nefavorabil din ultimul 
deceniu. În prezent, egalitatea de gen trebuie să facă față unor atacuri deliberate și unor reacții 
de respingere orchestrate în mai multe state membre, care apără statu-quoul, în defavoarea 
progresului. Datorită mișcărilor puternice ale cetățenilor din unele state membre, măsurile 
temute care ar fi putut duce la regresii într-un număr important de state membre nu au putut fi 
adoptate (cel puțin nu pe hârtie), iar solicitările în favoarea egalității complete și a unor 
măsuri suplimentare nu au putut fi reduse la tăcere, la fel cum nu ar trebui redusă la tăcere nici 
voința noastră politică. Cu toate acestea, inegalitatea de gen și discriminarea structurală 
continuă să fie consolidate de diverse provocări societale, după cum s-a observat recent în 
timpul crizei legate de epidemia de COVID-19. În timp ce munca femeilor în sectoarele 
relevante, cum ar fi asistența medicală și aprovizionarea cu alimente, este esențială pentru 
funcționarea societății, accesul necesar al femeilor la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă și structurile de sprijin, cum ar fi liniile telefonice de asistență și adăposturile, în 
caz de violență, tind să fie limitate în aceste perioade.

Trebuie să punem capăt acestei tendințe acum și să creăm un cadru comun ambițios pentru 
următorii cinci ani în scopul de a elabora măsuri eficace și coerente de combatere a tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor și bărbaților. Trebuie să facem tot posibilul 
pentru a pune capăt discriminării pe motiv de origine etnică, orientare sexuală, identitate de 
gen, dizabilitate, credință religioasă, clasă socială, naționalitate sau vârstă. Prin urmare, este 
necesară o abordare intersecțională în ceea ce privește egalitatea de gen, dar și în orice altă 
politică europeană.

Raportoarea este, de asemenea, de părere că obiectivele economice, sociale și de ocupare a 
forței de muncă ale UE pot fi îndeplinite numai dacă se ajunge la o egalitate de gen deplină. 
Egalitatea de gen trebuie, prin urmare, să fie considerată un obiectiv universal și de 
importanță strategică. Astfel, activitatea instituțiilor UE și a statelor membre trebuie să 
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încorporeze riguros principiile integrării perspectivei de gen, evaluării impactului de gen și 
integrării dimensiunii de gen în buget.

Propunerea Comisiei pentru o nouă strategie a UE privind egalitatea de gen, care a fost 
prezentată în cursul primelor 100 de zile ale mandatului său, poate fi considerată un semnal 
politic clar de sprijin pentru toate eforturile de realizare a egalității de gen. Aceasta definește 
obiectivele comune și măsurile necesare în domeniul drepturilor femeilor și al egalității de 
gen în UE, pentru a pune capăt violenței bazate pe gen și stereotipurilor, pentru a asigura 
participarea egală și oportunitățile pe piața muncii, inclusiv transparența remunerării, pentru a 
face din remunerația egală pentru o muncă de valoare egală o realitate și pentru a atinge în 
cele din urmă echilibrul de gen în pozițiile decizionale. Mai mult, aceasta urmărește ideea 
îndatoririlor de îngrijire egale și a veniturilor egale, propunând măsuri care să le permită 
femeilor și bărbaților să își repartizeze în mod egal munca remunerată și cea neremunerată.

Raportoarea salută, în special, angajamentul de a lupta împotriva prejudecăților de gen și a 
stereotipurilor care reprezintă unul dintre principalele motive ce stau la baza discriminării, 
precum și utilizarea extinsă a unei abordări intersecționale, concentrând eforturile asupra 
femeilor și bărbaților în toată diversitatea lor, ceea ce reprezintă o abordare extrem de 
necesară pentru a aduce o schimbare reală în viața tuturor femeilor și bărbaților din UE.

Întrucât strategia Comisiei a fost concepută cu posibilitatea unor modificări continue, 
Parlamentul European o va monitoriza constant și va propune acțiuni și măsuri suplimentare. 
Prezentul raport este conceput ca primul dintr-o serie, evidențiind măsurile pozitive 
planificate, dar subliniind, de asemenea, obiectivele, acțiunile și măsurile suplimentare 
necesare pentru elaborarea unui proces decizional cuprinzător și coerent la nivelul UE, în 
scopul de a realiza, în cele din urmă, o Uniune Europeană și o lume echitabile din perspectiva 
genului.


