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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză
(2020/2121(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 Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 2 și 9 ale 
acestuia,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și, în special, obiectivul nr. 5 
care vizează realizarea egalității de gen și îmbunătățirea condițiilor de viață ale femeilor 
până în 2030,

– 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 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

– 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 documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei din 21 septembrie 
2015 intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieților fetelor și 
femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020” 

1 JO L 6, 10.1.1979, p. 24.
2 JO L 359, 19.12.1986, p. 56.
3 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
4 JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
5 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
6 JO L 68, 18.3.2010, p. 13.
7 JO L 180, 15.7.2010, p. 1.
8 JO L 188, 12.7.2019, p. 79.
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(SWD(2015)0182),

– 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 Rezoluția sa din 13 februarie 2020 referitoare la prioritățile UE pentru 
cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor9,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 ianuarie 2020 referitoare la diferența de remunerare 
între femei și bărbați10,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor 
femeii și al egalității de gen în UE11,

– 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 gen12,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2018 referitoare la serviciile de îngrijire 
în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen13,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2018 referitoare la capacitarea femeilor și a 
fetelor prin sectorul digital14,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2018 referitoare la femei, egalitatea de gen 
și justiția climatică15,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 octombrie 2017 referitoare la capacitarea economică 
a femeilor în sectoarele publice și private din UE16,

– 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 femeilor17,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2017 referitoare la egalitatea dintre femei și 
bărbați în Uniunea Europeană în 2014-201518,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 aprilie 2017 referitoare la femei și rolul lor în zonele 

9 Texte adoptate, P9_TA(2020)0039.
10 Texte adoptate, P9_TA(2020)0025.
11 Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.
12 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.
13 Texte adoptate, P8_TA(2018)0464.
14 JO C 390, 18.11.2019, p. 28.
15 JO C 458, 19.12.2018, p. 34.
16 JO C 346, 27.9.2018, p. 6.
17 JO C 331, 18.9.2018, p. 60.
18 JO C 263, 25.7.2018, p. 49.
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rurale19,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2017 referitoare la promovarea egalității 
de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică20,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2016 referitoare la situația refugiatelor și a 
solicitantelor de azil în UE21,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la factorii externi care 
reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene22,

– având în vedere Rezoluția din 9 septembrie 2015 referitoare la carierele femeilor în 
mediul științific și universitar și „plafoanele de sticlă” întâlnite23,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia UE pentru 
egalitatea între femei și bărbați post 201524,

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

– având în vedere raportul Organizației Internaționale a Muncii intitulat „COVID-19 și 
lumea muncii. Ediția a patra”, publicat la 27 mai 2020,

– având în vedere analiza Organizației Internaționale a Muncii intitulată „Impactul 
sectorial, răspunsurile și recomandările legate de COVID-19”,

– având în vedere raportul OCDE intitulat „Femeile în centrul luptei împotriva COVID-
19”, publicat în aprilie 2020,

– 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 raportul ONU Femei intitulat „Impactul COVID-19 asupra femeilor”, 
publicat la 9 aprilie 2020,

– având în vedere raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) intitulat „Impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra planificării familiale și încetarea violenței de gen, a 
mutilării genitale a femeilor și a căsătoriei copiilor”, publicat la 27 aprilie 2020,

– având în vedere declarația UNFPA intitulată „Milioane de mai multe cazuri preconizate 
de violență, căsătorii ale copiilor, mutilare genitală a femeilor și sarcini nedorite ca 
urmare a pandemiei COVID-19”, publicat la 28 aprilie 2020,

– având în vedere declarația din 24 martie 2020 a Președintei GREVIO, Marceline Naudi, 
privind necesitatea de a respecta standardele Convenției de la Istanbul în perioadele de 

19 JO C 298, 23.8.2018, p. 14.
20 JO C 252, 18.7.2018, p. 99.
21 JO C 50, 9.2.2018, p. 25.
22 JO C 11, 12.1.2018, p. 35.
23 JO C 316, 22.9.2017, p. 173.
24 JO C 407, 4.11.2016, p. 2.
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pandemie,

– având în vedere raportul Centrului Comun de Cercetare (JRC) intitulat „Cum va afecta 
criza COVID-19 decalajele de gen existente în Europa?”,

– 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 raportul EIGE intitulat „Eliminarea diferenței de remunerare dintre 
femei și bărbați,  dar nu fără un echilibru mai bun între viața profesională și cea 
privată”, publicat la 29 mai 2019,

– având în vedere raportul EIGE intitulat „Beijing +25: a cincea evaluare a punerii în 
aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing în statele membre ale UE”, publicată la 5 
martie 2020,

– având în vedere sondajul realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA), intitulat „Un drum lung până la egalitate pentru persoanele LGBTI”, 
publicat la 14 mai 2020,

– având în vedere raportul FRA intitulat „Un motiv persistent de îngrijorare: atitudinea 
negativă față de romi ca obstacol pentru integrarea acestora”, publicat la 5 aprilie 2018, 

– având în vedere studiul FRA intitulat „Violența împotriva femeilor: un studiu la nivelul 
UE”, publicat la 5 martie 2014,

– având în vedere publicația Lobby-ului European al Femeilor intitulată „Egalitatea dintre 
femei și bărbați trebuie să se afle în centrul răspunsului la criza COVID-19 în întreaga 
Europă”,

– având în vedere sinteza politică a Lobby-ului European al Femeilor intitulată „Femeile 
nu trebuie să plătească prețul pentru criza COVID-19!”,

– având în vedere studiul profesorului Sabine Oertelt-Prigione intitulat „Impactul sexului 
și al genului în pandemia de COVID-19”, publicat la 27 mai 2020,

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

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

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

A. întrucât criza COVID-19 și consecințele sale prezintă aspecte clare legate de gen;

B. întrucât criza COVID-19 afectează diferite grupuri din societate, în moduri și în grade 
diferite;

C. întrucât cifrele oficiale privind mortalitatea arată că bărbații au o rată mai ridicată a 
mortalității cauzate de virus, în timp ce femeile sunt mai expuse riscului de a contracta 
virusul, din cauza reprezentării lor disproporționat de mari în rândul lucrătorilor din 
prima linie;
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D. întrucât, ca urmare a anulării sau a amânării serviciilor de sănătate „neesențiale”, au 
apărut întârzieri în ceea ce privește accesul la asistență medicală de importanță majoră 
pentru probleme urgente;

E. întrucât, potrivit raportărilor statelor membre, în timpul perioadei de izolare s-a 
înregistrat o creștere îngrijorătoare a violenței domestice;

F. întrucât, în actuala criză, majoritatea lucrătorilor din prima linie sunt femei, ele 
reprezentând 76 % din personalul medical (medici, asistente medicale, moașe, 
personalul din centrele de îngrijire pentru bătrâni), 82 % din casieri, 93 % din personalul 
de îngrijire a copiilor și din cadrele didactice, 95 % din personalul de curățenie și de 
menaj și 86 % din personalul de îngrijire la domiciliu din UE25;

G. întrucât, în multe sectoare esențiale, munca prestată de femei este slab remunerată; 
întrucât segregarea orizontală și verticală de pe piața muncii din UE este încă 
semnificativă, femeile fiind suprareprezentate în sectoarele mai puțin profitabile;

H. întrucât femeile sunt mai susceptibile de a avea locuri de muncă temporare, cu fracțiune 
de normă și precare decât bărbații (26,5 % comparativ cu 15,1 % dintre bărbați26) și, 
prin urmare, au fost afectate în mod semnificativ de pierderea locului de muncă și de 
șomajul tehnic;

I. întrucât COVID-19 a expus o problemă de durată în domeniul furnizării de servicii de 
îngrijire în UE;

J. întrucât închiderea școlilor și a locurilor de muncă a crescut volumul de muncă 
neremunerată depusă la domiciliu de către femei; întrucât, pe săptămână, femeile petrec, 
de obicei, cu 13 ore mai mult decât bărbații pentru activități de îngrijire neremunerată și 
activități casnice27; întrucât criza COVID-19 a reprezentat o oportunitate pentru bărbați 
să se implice mai mult în responsabilitățile de îngrijire;

K. întrucât părinții singuri s-au confruntat cu o sarcină disproporționată și extremă;

L. întrucât anumite sectoare ale societății, cum ar fi femeile în vârstă, femeile cu 
dizabilități, femeile de etnie romă, femeile LGBTQI + și femeile refugiate și migrante 
sunt deosebit de vulnerabile la acest virus sau la consecințele lui;

M. întrucât COVID-19 este o pandemie globală care afectează toate țările din lume;

N. întrucât bugetele și alocarea resurselor trebuie să țină seama de nevoile și circumstanțele 
diferite ale bărbaților și femeilor;

O. întrucât femeile ar trebui să fie luate în considerare și să joace un rol activ și în faza de 
redresare;

P. întrucât acțiunile esențiale menționate în prezentul document vor consolida reziliența și 

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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gradul de pregătire pentru viitoare crize,

Observații generale

1. subliniază că este nevoie de o abordare care să țină seama de perspectiva de gen în toate 
aspectele relevante ale răspunsului la criza COVID-19;

2. subliniază necesitatea de a aplica lecțiile învățate din această criză în elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor viitoare și în pregătirea răspunsurilor pentru toate 
etapele crizelor viitoare; invită Comisia să faciliteze crearea unei rețele permanente 
pentru schimbul de bune practici între statele membre cu privire la modul de abordare a 
aspectelor legate de gen în cadrul crizei COVID-19;

3. îndeamnă Comisia să analizeze care este prevalența virusului în rândul lucrătorilor din 
prima linie, în special al femeilor și minorităților etnice, având în vedere reprezentarea 
lor disproporționat de mare în rândul lucrătorilor din prima linie; îndeamnă Comisia și 
statele membre să ia măsuri adecvate pentru a crește siguranța la locul de muncă a 
lucrătorilor din prima linie, inclusiv prin măsuri prevăzute în Directiva-cadru 
89/391/CEE28 și Directiva 92/85/CEE29;

4. invită statele membre și EIGE să colecteze în mod regulat date defalcate pe sex și vârstă 
cu privire la COVID-19 și la impactul socioeconomic al virusului; subliniază că 
măsurile de redresare trebuie să fie însoțite de date defalcate pe sexe;

5. subliniază faptul că femeile trebuie să participe la procesul decizional de adoptare și de 
ridicare a măsurilor în caz de criză, precum și la elaborarea, adoptarea și implementarea 
planurilor de redresare, astfel încât nevoile și condițiile lor specifice să fie luate în 
considerare pe deplin și în mod corespunzător;

6. invită Comisia să monitorizeze și să răspundă la inițiativele de dezinformare sau care 
cauzează regrese ale drepturilor femeilor și egalității de gen, apărute în statele membre 
în timpul crizei COVID-19 și în perioada ulterioară crizei, ca probleme legate de 
democrație și de drepturile fundamentale;

Aspecte legate de sănătate ale COVID-19 și impactul de gen

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la rata ridicată a mortalității din cauza virusului 
COVID-19 în rândul bărbaților; îndeamnă Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și 
agențiile UE relevante să examineze acest lucru; invită Comisia să continue să 
monitorizeze situația pentru a înțelege impactul pe termen lung al virusului asupra 
sănătății femeilor și bărbaților; Subliniază faptul că cercetarea clinică cu privire la acest 
virus trebuie să implice o reprezentare echilibrată a sexelor, pentru a evalua în ce fel 
virusul și orice eventual vaccin sau tratament pot afecta în mod diferit femeile și 
bărbații;

8. îndeamnă statele membre să asigure accesul femeilor și bărbaților la aspectele esențiale 
ale asistenței medicale nelegate de COVID-19; îndeamnă statele membre să acționeze în 

28 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
29 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
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conformitate cu orientările OMS în aceste domenii;

9. subliniază necesitatea ca statele membre să protejeze accesul la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR); subliniază importanța asigurării lanțului de 
aprovizionare cu produse esențiale pentru SRHR;

10. îndeamnă Comisia să ia în considerare situațiile de urgență, precum cea provocată de 
COVID-19, în politicile sale privind sănătatea, inclusiv în programul EU4Health și 
Planul UE de combatere a cancerului;

11. invită statele membre să stimuleze inițiativele de sprijinire a sănătății mintale pe durata 
și la sfârșitul acestei crize, având în vedere stresul, anxietatea și singurătatea cauzate de 
izolare, precum și preocupările economice și violența domestică, ținând seama de 
impactul diferențiat asupra femeilor și bărbaților;

Violența în timpul crizei provocate de COVID-19

12. îndeamnă statele membre să analizeze creșterea violenței domestice ca urmare a crizei 
provocate de COVID-19 și să țină seama de aceasta în planurile sale de răspuns, precum 
și în situațiile de urgență viitoare, acordând o atenție deosebită derogărilor de la regulile 
de izolare, menținerii accesului sigur la adăposturi sau la cazare alternativă cu o 
capacitate suficientă, serviciilor de poliție și de justiție, tribunalelor de urgență pentru 
emiterea de ordine de restricție și/sau de protecție, serviciilor online, precum și 
finanțării de urgență pentru sprijinirea serviciilor, a organizațiilor neguvernamentale 
(ONG) și a organizațiilor societății civile (OSC); invită statele membre să facă schimb 
de inițiative inovatoare naționale pentru combaterea violenței domestice;

13. invită Comisia să promoveze campanii de sensibilizare, informare și promovare care să 
abordeze violența domestică și violența bazată pe gen, în special în relație cu măsurile 
de prevenire și sistemele flexibile de avertizare de urgență nou create, pentru a încuraja 
raportarea;

14. invită Consiliul să încheie de urgență ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul, 
aderând la aceasta pe deplin și fără nicio restricție, și să promoveze ratificarea 
Convenției de către toate statele membre;

15. invită Comisia să adauge violența împotriva femeilor pe lista infracțiunilor penale în UE 
și să propună o directivă pentru combaterea violenței de gen, astfel încât să se instituie 
un cadru juridic solid, să coordoneze schimbul de bune practici între statele membre, să 
promoveze colectarea exactă a datelor, să evalueze impactul pandemiei de COVID-19 
asupra furnizării serviciilor esențiale pentru victime și să dispună de suficiente fonduri 
pentru îndeplinirea obiectivului specific DAPHNE și pentru alte programe conexe, 
ținând seama de nevoile actuale;

16. invită statele membre să asigure acordarea unui sprijin medical și psihologic eficace, la 
prețuri rezonabile și de calitate pentru victimele violenței de gen, în special în perioade 
de criză, când acest sprijin ar trebui considerat esențial;

COVID-19, economia, redresarea și impactul de gen

17. solicită Comisiei, Parlamentului și Consiliului să examineze îndeaproape nevoile 
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femeilor și participarea lor pe piața forței de muncă, precum și segregarea orizontală și 
verticală a pieței muncii, elaborând în același timp programe în următorul cadru 
financiar multianual (CFM), precum și în cadrul planului de redresare „Next Generation 
EU”;

18. subliniază că este necesar să se reexamineze natura și locul de desfășurare a muncii 
după criză; subliniază că munca la domiciliu nu este un substitut pentru îngrijirea 
copiilor; subliniază faptul că munca flexibilă, convenită cu angajatorii, le permite 
femeilor și bărbaților să lucreze de la domiciliu sau din spații de lucru comune locale și, 
astfel, să își echilibreze mai bine responsabilităților de îngrijire și să petreacă mai mult 
timp de calitate cu familiile lor;

19. invită Comisia să colecteze date cu privire la furnizarea diferitelor tipuri de îngrijiri 
pentru a le folosi în cadrul unui studiu care să analizeze decalajele în materie de 
îngrijire, în vederea unei strategii europene pentru îngrijitori; ia act de faptul că strategia 
trebuie să respecte competențele statelor membre, dar ar urmări să îmbunătățească 
cooperarea și coordonarea, aducând beneficii persoanelor care oferă îngrijire formală și 
informală și persoanelor pe care le îngrijesc; subliniază că cooperarea la nivel european, 
împreună cu utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate contribui la elaborarea unor 
servicii de îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri abordabile;

20. încurajează statele membre să încurajeze bărbații să adopte formule flexibile de lucru, 
deoarece un număr disproporționat de femei recurg de obicei la astfel de formule; 
îndeamnă statele membre să transpună și să pună în aplicare pe deplin Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată și invită Comisia să monitorizeze acest 
lucru în mod eficient;

21. recunoaște situațiile extrem de dificile cu care s-au confruntat părinții unici susținători ai 
familiilor monoparentale în timpul pandemiei și în perioada ulterioară crizei din cauza 
sarcinilor lor multiple, printre care acordarea unei îngrijiri permanente, preocupări 
legate de aranjamentele de încredințare a copiilor, eventuale preocupări economice și 
singurătate; invită Comisia și statele membre să examineze situația lor specifică, 
inclusiv sarcinile suplimentare în ceea ce privește munca, școlarizarea și îngrijirea, 
accesul la avocați și punerea în aplicare a acordurilor privind încredințarea;

22. subliniază că remunerarea egală a femeilor și a bărbaților pentru o muncă egală trebuie 
să fie un principiu director pentru Comisie, Parlament și toate statele membre atunci 
când elaborează măsuri de răspuns la criza COVID-19; salută angajamentul Comisiei de 
a prezenta, până la sfârșitul anului 2020, măsuri obligatorii privind transparența 
remunerării, pentru a aborda în mod eficace diferențele de remunerare și de pensii între 
femei și bărbați;

23. atrage atenția asupra subreprezentării continue a femeilor în procesul decizional din 
întreaga perioadă de criză; solicită realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva 
privind femeile în consiliile de administrație;

24. salută Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și pachetul CRII+ 
pentru sprijinirea sectoarelor celor mai expuse; subliniază importanța instrumentului 
Comisiei de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de 
urgență (SURE), care asigură un ajutor pentru venit pentru șomeri sau pentru lucrătorii 
aflați în șomaj tehnic; subliniază necesitatea de a evalua impactul acestor instrumente 
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asupra situației femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă din UE; subliniază 
necesitatea unor programe de recalificare și de perfecționare pentru femei, pentru a ține 
seama de schimbările de pe piața muncii;

25. invită Comisia să sprijine antreprenoarele care încearcă să dezvolte și să valorifice 
competențele sau interesele dobândite în perioada de COVID-19, precum și să 
îmbunătățească sensibilizarea și accesul la împrumuturi, finanțare prin capitaluri proprii 
și microfinanțare prin intermediul programelor și al fondurilor UE, astfel încât criza să 
devină o oportunitate de progres prin adaptare și transformare;

26. încurajează Comisia și statele membre să profite de redresare pentru a spori prezența și 
contribuția femeilor în sectorul inteligenței artificiale (IA), sectorul digital și cel al 
științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), precum și în economia 
ecologică;

27. subliniază provocările cu care se confruntă sectorul agricol și al aprovizionării cu 
alimente în Europa, precum și situația specifică a femeilor din zonele rurale; solicită 
crearea unui subprogram tematic pentru femeile din zonele rurale, prin intermediul 
planurilor strategice ale politicii agricole comune;

COVID-19 și intersecționalitatea

28. subliniază că dezavantajele intersecționale creează bariere suplimentare pentru grupuri 
specifice de femei și, prin urmare, siguranța și protecția tuturor persoanelor trebuie să 
fie asigurate prin luarea în considerare în mod corespunzător a unei abordări 
intersecționale;

29. subliniază că, din cauza speranței lor de viață mai mari și probabilității mai ridicate de a 
se confrunta cu probleme de sănătate, femeile în vârstă reprezintă adesea majoritatea 
rezidenților din instituțiile de îngrijire pe termen lung30, care au devenit centre de 
infectare cu virusul în multe țări; invită statele membre să examineze acordarea de 
asistență persoanelor în vârstă în diferite contexte;

30. regretă că multe dintre femeile cu handicap care depind de alte persoane pentru sprijin 
sau îngrijiri cotidiene nu au putut să aibă acces la rețelele lor de sprijin obișnuite sau să 
mențină o distanțare fizică; invită statele membre să se asigure că aceste rețele de sprijin 
sunt încă accesibile și bine adaptate circumstanțelor;

31. invită statele membre să sprijine în continuare femeile migrante și bărbații migranți 
asigurându-le accesul la asistență medicală critică în timpul crizei; subliniază 
necesitatea ca centrele de refugiați și de primire să țină seama în mod corespunzător de 
nevoile femeilor și fetelor, având în vedere provocările cunoscute de distanțare socială 
și menținere a igienei, precum și vulnerabilitatea acestora în fața violenței bazate pe 
gen;

32. subliniază nevoile suplimentare ale grupurilor minoritare, cum ar fi femeile rome, care 
se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește menținerea igienei și respectarea măsurilor 
de izolare din cauza lipsei de acces la infrastructură, servicii și informații de bază;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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33. subliniază caracterul esențial al serviciilor de sprijin pentru persoanele LGBTQI +, 
inclusiv sprijin pentru sănătatea mintală, grupuri de ajutor reciproc și servicii de sprijin 
în caz de violență bazată pe gen;

34. deplânge cazurile de discriminare xenofobă și rasială și îndeamnă Comisia și statele 
membre să adopte o abordare intersectorială în cadrul răspunsurilor lor;

Acțiunea externă

35. subliniază că caracterul mondial al pandemiei de COVID-19 necesită un răspuns la 
nivel mondial; subliniază situația vulnerabilă a femeilor și a fetelor în multe părți ale 
lumii în ceea ce privește virusul COVID-19, cum ar fi accesul la asistență medicală, 
inclusiv la SRHR, vulnerabilitatea la violență, inclusiv mutilarea genitală a femeilor și 
căsătoriile între copii, statutul profesional, accesul la educație, sărăcia extremă și 
foametea; subliniază că este important să se sprijine apărătorii drepturilor femeilor și 
organizațiile pentru drepturile femeilor;

36. salută pachetul „Echipa Europa” prezentat de Comisie și subliniază necesitatea unei 
abordări care să ia în considerare dimensiunea de gen în alocarea acestor fonduri;

Genul și redresarea 

37. invită Comisia și statele membre să evalueze pe deplin nevoile generate de criză și de 
consecințele sale socioeconomice și să aloce resurse bugetare adecvate pentru a 
răspunde acestor nevoi, precum și pentru a monitoriza aceste cheltuieli, în conformitate 
cu angajamentele asumate în cadrul Strategiei privind egalitatea de gen; subliniază că 
măsurile de pregătire sunt cea mai bună modalitate de a consolida reziliența tuturor 
domeniilor la viitoare crize;

°

° °

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

Pandemia de COVID-19 a zguduit temeliile vieții din Europa și din întreaga lume. A separat 
familii și prieteni, ne-a perturbat viața de zi cu zi și chiar a pus în pericol democrațiile. Ea a 
avut un impact asupra fiecărui aspect al modului nostru de viață european. Dar această criză 
nu a fost resimțită în același fel de toate persoanele din societățile noastre. Inegalitățile de 
venit, geografia, vârsta și, în special, genul au determinat, separat, dar și în împreună, modul 
în care această criză a avut și va continua să aibă un impact asupra cetățenilor.

Genul și sexul au dominat nu doar aspectele clinice ale pandemiei de COVID-19, ci și 
răspunsul nostru la aceasta. De la chestiuni urgente și presante, cum ar fi violența domestică și 
rata alarmant de ridicată a mortalității în rândul bărbaților, la aspecte mai structurale și 
fundamentale referitoare la percepția valorii diferitelor roluri în societate, genul a reprezentat, 
în mod clar, un aspect esențial al acestui virus și al crizei pe care a declanșat-o.

Prezentul raport urmărește să analizeze ce s-a întâmplat de la începutul crizei și în cadrul 
răspunsului imediat, însă vor fi necesare analize și evaluări mai detaliate ale răspunsului 
nostru în anii de după criză.

Pandemia de COVID-19 este un dezastru și o tragedie pentru societățile noastre, pentru 
economiile noastre și pentru mulți europeni pe plan personal, însă ea reprezintă și o 
oportunitate de schimbare, atât a percepției noastre, cât și a funcționării modului nostru de 
viață european. Însă orice schimbare trebuie să se bazeze pe o abordare bazată pe drepturi, 
care urmărește să păstreze și să promoveze drepturile femeilor, inclusiv independența lor 
economică, echilibrul dintre viața lor profesională și cea privată și sănătatea lor sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente.

În ceea ce privește virusul în sine, cunoștințele noastre sunt încă foarte reduse, în special în 
ceea ce privește impactul său diferit asupra femeilor și bărbaților. De exemplu, cifrele oficiale 
indică deocamdată în mod clar că bărbații mor în număr mai mare din cauza virusului, dar nu 
se știe încă cu siguranță de ce. Cu toate acestea, având în vedere că sunt mai multe femei 
aflate în prima linie, ca lucrătoare în domeniul sănătății, personal de curățenie, casiere în 
supermarketuri și îngrijitoare, riscul lor de a intra în contact cu virusul este mai mare. Ambele 
circumstanțe vor trebui examinate, luând în considerare și diferențele comportamentale dintre 
femei și bărbați. În plus, viitoarele cercetări și trialuri clinice vor trebui să ia în considerare 
diferențele de sex și gen, precum și de sensibilitatea la comorbidități.

Pe lângă combaterea virusului, pe termen scurt, combaterea violenței domestice și a violenței 
bazate pe gen trebuie să reprezinte o prioritate politică majoră. Nu mai trebuie să fie 
acceptabil ca femeile să moară în casele lor de mâna unui partener sau a unei rude apropiate. 
UE și statele membre trebuie să colaboreze strâns pentru a lua măsuri, și anume prin 
ratificarea de urgență a Convenției de la Istanbul, prin introducerea unei directive privind 
combaterea violenței bazate pe gen, prin adăugarea actelor de violență împotriva femeilor pe 
lista euroinfracțiunilor și prin schimbul de bune practici din diferite experiențe naționale cu 
privire la modul cel mai eficient de combatere a acestei infracțiuni atroce. Este esențial să se 
mențină sprijinul și resursele pentru agenții și ONG-urile care lucrează pe teren cu victime și 
supraviețuitori.

COVID-19 trebuie să conducă, însă, și la o reexaminare a societății într-un sens mai larg, 
luând în considerare elementele fundamentale care sunt esențiale și valoroase în societățile 
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noastre. Pe tot parcursul acestei crize, femeile, care formează cea mai mare parte a lucrătorilor 
din domeniul sănătății din prima linie, dar și în calitate de persoane care s-au ocupat în mod 
disproporționat de îngrijirea și învățarea acasă a copiilor, au resimțit în mod deosebit impactul 
acestui virus. Modul în care viața profesională și cea de familie pot fi bine echilibrate, 
reducând necesitatea unor navete lungi și adoptând o abordare mai echilibrată în ceea ce 
privește responsabilitățile de îngrijire, este doar unul dintre elementele fundamentale care 
trebuie reexaminate. În acest context, trebuie să acordăm o atenție deosebită nevoilor 
familiilor în ansamblul lor, ținând seama de situația unică a familiilor monoparentale. Trebuie 
avute în vedere o strategie europeană pentru îngrijitori, transpunerea la timp și punerea în 
aplicare efectivă a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum 
și o examinare aprofundată a modului în care metodele de lucru pot ține seama de realitatea 
vieții de familie.

La coordonarea și dezvoltarea răspunsului la criză și a planurilor de redresare trebuie, însă, să 
fim conștienți și de faptul că femeile nu reprezintă nicidecum un grup omogen. Trebuie 
dezvoltate abordări diferite pentru a răspunde nevoilor unor femei diferite, luând în 
considerare circumstanțe de viață diferite. Trebuie găsite răspunsuri adecvate pentru diversele 
situații în care se află femeile în vârstă în centrele de îngrijire, femeile din mediul rural, care, 
adesea, nu au acces la infrastructuri de bază, femeile de etnie romă, femeile din comunitatea 
LGBTQI +, femeile cu handicap, care se poate să nu mai fi beneficiat de sprijin din cauza 
situației de urgență, și femeile migrante, care nu au acces la sprijin și infrastructuri esențiale.

În plus, poziția Europei în lume implică o poziție de lider a Europei în fiecare aspect al 
răspunsului la acest virus, de la combaterea violenței domestice, menținerea accesului la 
sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, combaterea sărăciei extreme și a 
foametei, până la asigurarea faptului că femeile pot beneficia de redresare și nu sunt afectate 
în mod disproporționat de consecințele acesteia.

În fine, redresarea în urma pandemiei de COVID-19 reprezintă o oportunitate importantă de a 
promova femeile în contextul reconstruirii economiilor și societăților noastre într-un mod 
diferit. O adevărată redresare în urma pandemiei de COVID-19 poate fi un succes numai dacă 
construim o Europă mai ecologică, mai echitabilă și mai egalitară. Ca atare, principalele 
fonduri de redresare trebuie să integreze dimensiunea de gen, garantând că femeile pot 
beneficia pe deplin de ele în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, dar și antreprenoriatul. 
În plus, putem valorifica această oportunitate pentru a ne asigura că femeile sunt mai bine 
reprezentate în sectoarele în care ele sunt în mod tradițional subreprezentate, cum ar fi 
inteligența artificială, TIC și STIM.

În contextul acestei crize, genul este unul dintre indicatorii esențiali ai măsurii în care o 
persoană se poate reface fără probleme sau suportă consecințele unei bulversări generale a 
mai multor elemente ale vieții sale. Este sarcina și responsabilitatea noastră, în calitate de 
factori de decizie politică și politicieni, de a garanta că nevoile diferite, dar interconectate, ale 
persoanelor de toate genurile sunt luate în considerare și avute în vedere în cadrul răspunsului 
la pandemia de COVID-19. Acționând acum pentru a aborda problemele ridicate în prezentul 
raport, putem fi mai bine pregătiți pentru următoarea criză și putem construi o societate mai 
rezistentă, mai productivă și mai echitabilă.


