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COVID-19 scoate în evidență importanța unui nivel ridicat de protecție 

a drepturilor fundamentale 

Intoleranța crescândă și atacurile la adresa drepturilor fundamentale ale omului 

erodează în continuare progresele semnificative realizate de-a lungul anilor, se arată 

în Raportul privind drepturile fundamentale 2020 al FRA. Pe măsură ce Europa începe 

să iasă din pandemia de COVID-19, constatăm o înrăutățire a inegalităților și a 

amenințărilor existente la adresa coeziunii în societate. 

„Pandemia de COVID-19 a avut, are și va continua să aibă un impact profund asupra drepturilor 

fundamentale ale fiecărui om în întreaga UE. Există un risc major ca inegalitățile, hărțuirile și 

prejudecățile să se înrăutățească”, afirmă Michael O’Flaherty, directorul FRA. „Este nevoie ca 

guvernele să se asigure că planurile legate de «noua normalitate» vor conduce către o societate 

justă și echitabilă, care respectă demnitatea fiecăruia și nu neglijează pe nimeni.” 

Raportul privind drepturile fundamentale 2020 prilejuiește o reflecție asupra evoluțiilor și a 

deficiențelor în domeniul apărării drepturilor omului în UE pe parcursul ultimului an. Secțiunea 

centrală a raportului evidențiază modul în care Carta drepturilor fundamentale a UE a câștigat 

vizibilitate și a stimulat crearea unei noi culturi a drepturilor fundamentale la nivelul UE. Eforturile 

de sensibilizare cu privire la cartă și de aplicare a acesteia rămân însă insuficiente la nivel național, 

în ciuda faptului că documentul are caracter juridic obligatoriu de 10 ani. Sperăm ca ideile și 

informațiile prezentate în raport să încurajeze inclusiv guvernele să își însușească acest remarcabil 

instrument juridic și să se folosească de întreaga sa forță, așa încât acesta să poată sprijini cu 

adevărat procesul de transformare a vieții oamenilor. 

Raportul identifică și alte probleme majore, cum ar fi: 

 Respectarea drepturilor fundamentale la frontiere a rămas una dintre provocările 

principale în domeniul drepturilor omului în UE. Unii migranți au murit pe mare, iar alții s-au 

confruntat cu violențe și cu acțiuni de respingere la frontierele terestre. Unele state membre 

au amenințat ambarcațiunile de salvare în scopuri umanitare. În alte state membre, 

migranții au continuat să se confrunte cu supraaglomerare și cu lipsa unui adăpost. A 

crescut și numărul copiilor luați în custodie publică, inclusiv al celor neînsoțiți și lipsiți de un 

tutore care să îi ajute. 

 Este nevoie ca statele membre să înceteze de urgență astfel de abuzuri la adresa 

drepturilor fundamentale și să inițieze măsuri eficace de protecție a drepturilor copiilor, 

în special a celor neînsoțiți. 

 Ratele sărăciei în rândul copiilor din UE au cunoscut o ușoară îmbunătățire, însă 1 din 4 copii 

se află încă în pragul riscului de sărăcie. Aceasta înseamnă că încă mai există copii care se 

culcă flămânzi și care locuiesc în condiții de sărăcie și că sănătatea lor și nivelul lor de 

educație au de suferit. Și mai dezavantajați sunt copiii cu părinți străini, 4 din 10 aflându-se 

în situație de risc. În cazul copiilor din familii monoparentale, această proporție este de 1 din 

3. 

 UE ar trebui să adopte inițiativa Garanția pentru copii, care să cuprindă obiective clare și 

fonduri suficiente pentru a putea reduce nivelul sărăciei în rândul copiilor. 

 Guvernele și companiile se grăbesc să profite de avantajele potențiale ale inteligenței 

artificiale. Încep să prindă contur considerații de ordin etic și referitoare la drepturile 

fundamentale, pe măsură ce Comisia Europeană și Consiliul Europei formulează legi și 

orientări. 

 UE și statele sale membre, în colaborare cu organisme de supraveghere independente, 

ar trebui să se asigure că viitoarele reglementări vor cuprinde evaluări transparente și 

cuprinzătoare privind impactul utilizării IA asupra drepturilor fundamentale. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/frr-focus-ten-years-charter
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/frr-focus-ten-years-charter
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Raportul sintetizează și analizează evoluțiile majore înregistrate în UE în domeniul drepturilor 

omului pe parcursul anului 2019. De asemenea, conține propuneri de acțiuni privind: Carta 

drepturilor fundamentale a UE și aplicarea acesteia în statele membre; egalitatea și 

nediscriminarea; rasismul și intoleranța asociată acestuia; incluziunea romilor; azilul, frontierele 

și migrația; societatea informațională, confidențialitatea și protecția datelor; drepturile copiilor; 

accesul la justiție; și punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu  / tel.: +43 1 580 30 

653 
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