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Promovarea drepturilor sociale: cheia redresării UE în urma pandemiei 
de COVID-19 

Pandemia a declanșat un sprijin financiar fără precedent din partea UE pentru a 
contracara impactul social al pandemiei de COVID-19. Mulți oameni din UE, în special 
persoanele vulnerabile, s-au confruntat cu reducerea accesului la servicii de asistență 
medicală și de îngrijire a copiilor, la educație și la internet. Acest lucru a dus la creșterea 
mortalității, sărăciei, șomajului și excluziunii sociale. Raportul FRA privind drepturile 
fundamentale 2022 prezintă impactul amplu al pandemiei asupra drepturilor sociale. 
De asemenea, acesta propune modalități de abordare a inegalităților tot mai mari și a 
amenințărilor la adresa coeziunii sociale. 

„Răspunsul la pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina ne arată cum se angajează Uniunea 
Europeană în cazul unor crize”, afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Acțiunea și finanțarea 
din partea UE pot să aibă, și chiar au, un impact semnificativ, în special atunci când sunt legate 
de obligațiile juridice relevante și de angajamentele politice de a proteja drepturile sociale ale 
cetățenilor. Numai monitorizarea eficace a utilizării fondurilor va sprijini guvernele în asigurarea 
unei redresări în urma pandemiei care să respecte drepturile. De asemenea, le va oferi sprijin în 
adaptarea măsurilor finanțate pentru a aborda în mod suficient vulnerabilitățile sociale ale 
oamenilor, în special ale celor mai afectați – copiii și tinerii.” 

Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2022 prilejuiește o reflecție asupra evoluțiilor și a 
neajunsurilor din domeniul apărării drepturilor omului în UE pe parcursul ultimului an. Capitolul 
tematic al raportului analizează impactul pandemiei asupra drepturilor sociale ale oamenilor, cum 
ar fi educația, ocuparea forței de muncă și asistența medicală. Acesta prezintă experiențele 
copiilor, tinerilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap și ale altor persoane aflate în 
situații vulnerabile. De asemenea, prezintă modul în care țările UE intenționează să utilizeze 
fondurile UE de 724 miliarde EUR alocate pentru redresarea în urma pandemiei, pentru a promova 
drepturile sociale. 

În continuare, guvernele ar trebui să implice organismele naționale din domeniul drepturilor 
omului sau de promovare a egalității în monitorizarea respectării drepturilor fundamentale de 
către măsurile de redresare finanțate de UE. În special, acestea ar trebui: 

• să se asigure de respectarea drepturilor sociale ale persoanelor celor mai afectate de 
pandemie; 

• să evalueze și să adapteze, dacă este necesar, măsurile finanțate de UE pentru a se 
asigura că respectă și promovează drepturile sociale; 

• să se asigure că utilizarea fondurilor de redresare ale UE nu este incompatibilă nici cu 
Carta drepturilor fundamentale a UE, nici cu Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap (CRPD). 

Alte probleme majore identificate în 2021 în domeniul drepturilor fundamentale sunt: 

• Drepturile copilului – pandemia a continuat să afecteze bunăstarea și educația copiilor. Mulți 
au avut de suferit, în special cei provenind din medii defavorizate, fiind expuși unui risc mai 
mare de sărăcie și excluziune. Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția europeană 
pentru copii au reprezentat, pentru prima data, etape remarcabile care urmăreau catalizarea 
eforturilor de promovare și protejare a drepturilor tuturor copiilor. Țările UE ar trebui să se 
asigure că planurile lor naționale de acțiune îndeplinesc obiectivele strategiei și ale garanției. 

• Migrația – au continuat provocările frontaliere legate de drepturile fundamentale. Migranții 
s-au confruntat cu acte de violență sau au fost întorși de la frontierele terestre ale UE și peste 
2 000 de migranți au murit pe mare. Țările UE ar trebui să efectueze o monitorizare eficace și 
independentă a frontierelor pentru a combate încălcările drepturilor. Numărul copiilor 
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solicitanți de azil, inclusiv al copiilor neînsoțiți, a crescut, situația necesitând o atenție 
deosebită din partea administrațiilor naționale. 

• Rasismul – pandemia a alimentat și mai mult discriminarea, infracțiunile motivate de ură și, 
în special, discursurile online de incitare la ură față de migranți și minoritățile etnice. Pe baza 
Planului de acțiune al UE de combatere a rasismului din 2020, majoritatea țărilor UE au 
adoptat sau elaborează planuri naționale de acțiune pentru combaterea rasismului și a 
discriminării etnice. Pentru a-și intensifica eforturile, țările UE ar trebui să sancționeze 
infracțiunile motivate de ură, să încurajeze raportarea și să ofere mai mult sprijin victimelor. 
Aceasta include, de asemenea, punerea în aplicare a planurilor de acțiune și a strategiilor 
printr-o monitorizare în cunoștință de cauză. 

Raportul sintetizează și analizează evoluțiile majore înregistrate în UE în domeniul drepturilor 
omului în 2021. 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 și egalitatea; azilul, frontierele și 
migrația; societatea informațională, confidențialitatea și protecția datelor; drepturile copiilor; 
accesul la justiție; și punerea în aplicare a CRPD. 
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: email: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 
30 653. 
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