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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещите комисии – комисията по развитие и 
комисията по правата на жените и равенството между половете, да включат в 
предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения:

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 2011 г. за превенция и 
борба с насилието над жени и домашното насилие,

A. като има предвид, че всяка външна дейност на Съюза следва да допринесе за 
прилагането на практика на правата на човека, както са определени във 
Всеобщата декларация за правата на човека и други международни инструменти 
за правата на човека, и да ръководи всички дейности за сътрудничество и 
програмиране в областта на развитието във всички сектори и на всички етапи от 
процеса на програмиране;

Б. като има предвид, че в цел 5 от целите за устойчиво развитие се посочва, че 
равенството между половете и овластяването на всички жени и момичета е не 
само основно право на човека, но и необходима предпоставка за мирен, 
проспериращ и устойчив свят; като има предвид, че осигуряването на равен 
достъп на жените и момичетата до образование, здравеопазване, достоен труд и 
представителство в процесите на вземане на политически и икономически 
решения ще стимулира устойчивостта на икономиките и ще донесе ползи на 
обществата и на човечеството като цяло; като има предвид, че един от 
приоритетите на ЕС и неговите държави членки следва да бъде гарантиране на 
правото на достъп на жените до достойни доходи, земя, имущество и природни 
ресурси, които са ключови фактори за тяхната независимост; като има предвид, че 
овластяването на жените в икономическо отношение трябва да играе решаваща 
роля в Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и 
овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (GAP);

В. като има предвид, че 2018 г. бележи 70-ата годишнина от приемането на 
Всеобщата декларация за правата на човека и като има предвид, че принципът на 
равенство е в основата на визията за правата на човека на Хартата на ООН от 1945 
г., в която се посочва, че всеки човек притежава права и основни свободи „без 
никакви различия, основани на раса, пол, език или религия“;

Г. като има предвид, че в своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно 
провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на 
гражданското общество в развиващите се държави1, Парламентът подчертава 
голямото значение на равенството между половете и овластяването на жените 
чрез външните отношения на ЕС;

Д. като има предвид, че Конвенцията за правата на детето (КПД) е подписана от 
195 държави, има правно обвързващ характер и е важен инструмент за 
преодоляване на уязвимото положение на момичетата и за удовлетворяване на 
тяхната нужда от специална защита и грижа;

                                               
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0365.
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Е. като има предвид, че равенството между половете се нарежда сред общите 
ценности, на които се основава европейската политика за съседство, въпреки че 
липсват ясни цели и конкретни точки за действие по този въпрос; като има 
предвид, че равнищата на политическо участие и представителство на жените в 
съседните на ЕС държави са ниски;

Ж. като има предвид, че ангажирането на мъжете и момчетата в подобряването на 
положението с равенството между половете е важно за укрепването на правата на 
жените и момичетата;

З. като има предвид, че ратифицирането на Конвенцията от Истанбул и нейното 
ефективно прилагане от страна на всички държави, включително от 
държавите – членки на ЕС, трябва да се считат за приоритет за следващите 
години, като се има предвид значението ѝ за осигуряване на по-добро прилагане 
на политиките за равенство между половете;

1. счита, че от гледна точка на правата на човека, Планът за действие на ЕС относно 
равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за 
развитие (“Планът за периода 2016 – 2020 г.“) през първата година на 
изпълнението си по ефективен начин засили координацията и съгласуваността на 
ЕС, като неговата основна цел беше да подкрепи напредъка на ЕС и неговите 28 
държави членки към постигане на целите на Програмата до 2030 г., както и на 
целите, определени в Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените, Пекинската платформа за действие и 
Програмата за действие от Кайро;

2. отбелязва, че използването на авангардни политически изследвания и солидни 
доказателства са от решаващо значение за придобиване на знания в областта на 
равенството между половете и овластяването на жените, с цел да се разработят 
политики и стратегии за укрепване на способността на Съюза да превърне 
равенството между половете в реалност; поради това изисква от ЕСВД и 
Комисията да обърнат специално внимание на целта си да гарантират, че ще бъде 
извършена  независима оценка на изпълнението на мерките, определени в 
приложение 1 към Плана за периода 2016 – 2020 г.;

3. подчертава необходимостта от използване на възможностите, предоставяни от 
ерата на цифровите технологии, за да се постигне в пълна степен равенство между 
половете; отбелязва, че с оглед на овластяването на жените в политическо и 
икономическо отношение и на преодоляването на неравенството между половете 
в областта на цифровите технологии трябва да се осигури достъп до цифрово 
образование още на най-ниското равнище; отбелязва, че достъпът до интернет и 
уменията за използване на ИКТ дават възможност на жените и момичетата да 
научат повече за своите собствени права и да участват в съвременното общество 
на равни начала с мъжете, което на свой ред стимулира икономиката и повишава 
общото благосъстояние;

4. отбелязва, че нестабилните ситуации засягат в различна степен жените и мъжете 
от гледна точка на нарушенията на правата на човека, достъпа до правосъдие, 
крайната бедност и дискриминационните политики/режими, както и че ролите на 
половете и отношенията между тях са важни за разбирането на възможностите за 



AD\1143871BG.docx 5/11 PE612.256v02-00

BG

изграждането на държавността и пречките пред тях; подчертава, че Планът за 
периода 2016 – 2020 г. следва да интегрира в по-широка степен равенството 
между половете в спектъра от права на човека и в контекста и практиките на 
доброто управление;

5. припомня, че ролята на делегациите на ЕС нарасна с приемането на Договора от 
Лисабон и че те вече играят централна роля в изпълнението на Плана за периода 
2016 – 2020 г.; отбелязва, че те са първото звено за контакт за координиране на 
усилията на ЕС с международни партньори в съответната държава, и подчертава 
изискването те да гарантират прилагането на политиките, в т.ч. интегрирането, 
защитата и насърчаването на принципа на равенството между половете; 
приветства определянето на звена за контакт по въпросите на равенството между 
половете („звена за контакт“) в делегациите и призовава за правилно 
разпределяне на работното време, тъй като задачите, свързани със звената за 
контакт, са в допълнение към основните им или други задължения; отбелязва, че е 
изключително важно делегациите и звената за контакт да познават много добре 
положението в страната във връзка с равенството между половете, така че да 
могат да подават информация за държавните стратегически цели, програми, 
проекти, диалог и тяхното изпълнение; призовава ВП/ЗП и ЕСВД да разработят 
ясни оперативни насоки относно ролята на звената за контакт в делегациите, така 
че те да могат да действат като истински съветници по правата на човека и да 
работят ефективно;

6. изразява съжаление, че съгласно последните статистически данни на ЕСВД, които 
са на разположение, само една пета от делегациите на ЕС се ръководят от жени и 
че съотношението понастоящем е под базовото равнище от 2014 г., отнасящо се 
до жените – ръководители на мисии на ЕС; освен това изразява съжаление, че 
само един от седемте специални представители на ЕС е жена; подчертава също 
така, че жените са едва около 25% от персонала в гражданските мисии по линия 
на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и че не съществуват 
изчерпателни статистически данни относно участието на жените във военните 
мисии и операции по линия на ОПСО; призовава ЕС да насърчава по-активното 
участие на жените в процесите на поддържане и укрепване на мира, както и във 
военните и гражданските мисии на ЕС за управление на кризи; призовава ЕСВД и 
Съвета да дадат пример и да предприемат незабавни коригиращи мерки, за да се 
подобри участието на жените във външните мисии и да се увеличат случаите на 
назначаване на жени на старши и ръководни позиции в рамките на ЕС и по-
специално в делегациите на ЕС;

7. изразява съжаление, че според доклада на ЕСВД от ноември 2016 г. само няколко 
мисии на ЕС по линия на ОПСО осигуряват обучения в областта на сексуалния 
или основания на пола тормоз и отбелязва, че през 2015 г. мисиите по линия на 
ОПСО не са докладвали никакви случаи на сексуален или основан на пола тормоз, 
малтретиране или насилие; подчертава колко е важно да се прилага политика на 
нулева толерантност по отношение на случаите на сексуален или основан на пола 
тормоз и да се подкрепят институционалните структури, насочени към 
предотвратяване на сексуалното или основаното на пола насилие; призовава 
ЕСВД и държавите членки да подкрепят всички усилия за борба със сексуалното 
или основаното на пола насилие в международните мироопазващи операции и да 
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гарантират ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и на 
жертвите;

8. изисква всички институции и политически действащи лица, участващи в 
оформянето на външната дейност на ЕС, да отдадат приоритет на спазването на 
Конвенцията за правата на детето, на протоколите към нея и на съответните 
международни договори, за да се гарантират специална защита и грижи за деца; 
подчертава значението на ратифицирането в пълна степен на Конвенцията за 
правата на детето, с цел тя да се превърне в първата ратифицирана от всички 
държави конвенция на ООН за правата на човека; изисква да се насърчат 
овластяването на момичетата и техните права на човека, като се има предвид, че 
овластяването налага активното и равнопоставено участие на момичетата в 
процесите на вземане на решения; подчертава, че тези въпроси следва да се 
разглеждат като съществени елементи от прилагането на Плана за периода 2016 –
2020 г.; изисква също така спазване на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания и нейните протоколи с оглед на защитата на правата на жените и 
момичетата с увреждания; посочва, че момичетата мигранти, особено ако са 
непридружени, са уязвими и се нуждаят от защита в съответствие с разпоредбите 
на международното право; изразява загриженост във връзка с тревожното 
увеличаване на броя на нерегистрираните деца, родени далеч от държавата на 
произход на своите родители, което засяга значителен брой момичета;

9. подчертава, че образованието в областта на репродуктивното здраве е от голямо 
значение за жените и момичетата, и припомня, че образованието насърчава 
овластяването на жените, както и предотвратяването на болести, предавани по 
полов път; подчертава значението на трайното изпълнение на ангажимента на ЕС 
за увеличаване на физическата и психическата неприкосновеност на момичетата и 
жените; подчертава, че политиката на ЕС в областта на правата на човека и 
равенството между половете може да докаже своята надеждност само ако се 
постигне съгласуваност между вътрешните и външните политики; осъжда 
решително възстановяването и разширяването на приложното поле на „правилото 
за глобално блокиране“, както и неговото въздействие върху здравните грижи за  
жените и момичетата и техните права в световен мащаб; отново призовава ЕС и 
неговите държави членки да запълнят недостига на финансиране в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните с тях права, като използват 
финансиране от ЕС, предназначено за развитие; отбелязва целта на Плана за 
периода 2016 – 2020 г., състояща се в даване на възможност на жените да 
разполагат с контрол върху сексуалния и репродуктивния си живот; призовава 
ЕСВД и Комисията да насочат своите усилия преди всичко към трети държави, 
които продължават да обявяват при всякакви обстоятелства аборта за незаконен; 
отново призовава Комисията да информира активно своите хуманитарни 
партньори, че политиката на Комисията предвижда, че в случаи, когато 
бременността застрашава живота на дадена жена или момиче или причинява 
непоносимо страдание, международното хуманитарно право и/или 
международното право в областта на правата на човека могат да оправдаят 
извършването на безопасен аборт;

10. подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да се борят с всички форми 
на насилие срещу жените – било то физическо, психологическо, социално или 
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финансово, и да превърнат в приоритет достъпа до образование и борбата с 
всички свързани с пола стереотипи при момичетата и момчетата от възможно най-
ранна възраст; приветства стартираната от ЕС и ООН световна многогодишна 
водеща инициатива за премахване на всички форми на насилие спрямо жените и 
момичетата, тъй като тя насочва вниманието към този проблем, като го поставя в 
центъра на усилията за постигане на равенство между половете и овластяване на 
жените в съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., и призовава 
за ефективното ѝ изпълнение;

11. отбелязва, че овластяването на момичетата и жените е една от декларираните
цели на външната дейност на ЕС чрез Глобалната стратегия за външната политика 
и политиката на сигурност; отбелязва, че ролята на жените в преговорите и 
посредничеството за мир, както е отразена в Плана за периода 2016 – 2020 г., е 
недостатъчна; подчертава важната роля на жените в насърчаването на диалога и 
изграждането на доверие, изграждането на коалиции за мир и осигуряването на 
различни перспективи относно значението на понятията „мир“ и „сигурност“, по-
специално в областта на предотвратяването и разрешаването на конфликти и 
възстановяването след конфликти; отбелязва, че укрепването на правата на 
жените в държавите, засегнати от криза или конфликт, насърчава установяването 
на по-силни и по-устойчиви общности; приветства определянето в рамките на 
ЕСВД на главен съветник по въпросите на равенството между половете и по 
въпросите на прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за 
жените, мира и сигурността; насърчава засилването на действията на държавите –
членки на ЕС и международните действия в рамките на ООН за по-ефективно 
преодоляване на въздействието на условията на конфликт и след конфликт върху 
жените и момичетата; призовава Комисията да подкрепи новата световна мрежа 
на звената за контакт по въпросите на жените, мира и сигурността; отбелязва 
значението на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН относно младежта, 
мира и сигурността, както и че е важно да се намерят възможно най-добрите 
начини, благодарение на които ЕС да изпълни тази резолюция;

12. осъжда и изразява съжаление във връзка с използването на сексуално насилие 
срещу жени и момичета като средство за водене на война; призовава да бъдат 
предприети всички мерки, за да се гарантира тяхната защита, включително чрез 
предоставянето на сигурни убежища за тях и техните деца; призовава ЕС да 
гарантира защитата на момичетата и жените по време на конфликти, особено 
когато те са жертва на свързано с конфликти сексуално насилие, генитално 
осакатяване на жени или принудителни бракове; подчертава, че изнасилването се 
използва като средство за водене на война и поради тази причина следва да бъде 
осъдено и премахнато при всички обстоятелства; счита, че е особено важно да се 
гарантира, че на жените, станали жертви на изнасилване по време на война, се 
осигурява по безопасен начин цялата необходима медицинска помощ, 
включително достъп до безопасни аборти, както е предвидено в международното 
хуманитарно право; изразява дълбоко съжаление, че съгласно проучването на 
Европейския парламент относно изпълнението на Плана за периода 
2016 – 2020 г., настоящото програмиране изглежда пренебрегва измерението на 
пола в ситуации на криза или трудни конфликти;

13. призовава ЕС да обръща по-голямо внимание на качествените аспекти в своите 
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оценки, в т.ч. повишаването на самоуважението и самочувствието на жените и 
момичетата, промяната на властовите отношения между половете в обществото 
като цяло, както и на показателите, които обхващат неподлежащите на отчитане 
аспекти на социалната, икономическата и политическата промяна и овластяването 
на жените и момичетата; подчертава колко е важно да се повиши 
информираността в обществата като цяло, както и да се насочи вниманието към 
конкретни групи и лица, така че да се създаде общо разбиране на причините и 
последиците от неравенството между половете;

14. изразява загриженост, че при изпълнението на Плана за периода 2016 – 2020 г. 
почти не се дава предимство на тематичния приоритет относно политическите и 
гражданските права, по-специално на упражняването от страна на жените и 
момичетата на техните политически и граждански права, и призовава да се обърне 
по-голямо внимание на организациите за правата на жените и защитниците на 
човешките права на жените; подчертава, че е важно на жените да се предостави 
възможност да участват на всички равнища на политическите процеси и 
обществения живот и поради това подчертава, че е необходимо да се гарантира 
справедлив достъп на жените до политическите сфери в качеството на 
гласоподаватели, кандидати, избрани длъжностни лица и държавни служители; 
призовава да се предостави обучение на жените – политически кандидати, за да се 
спомогне за изграждането на техния капацитет; припомня, че овластяването не 
може да бъде свързано единствено с достъпа до пазара на труда, тъй като трябва 
да бъде отбелязан напредък в много други области, като политическото 
представителство, правната защита и здравеопазването, в частност чрез 
образованието;

15. призовава за създаването на специален бюджетен ред за равенство между 
половете, за да се предприемат действия по един по- забележим начин във връзка 
със степента на политическо участие и представителство на жените в съседните 
на ЕС държави; подчертава, че тези програми следва да бъдат в пълно 
съответствие с целите и програмите на „ООН –Жени“ и следва да определят 
измерими цели, за да се следи редовно напредъкът в областта на равенството 
между половете в източните и южните съседни на ЕС държави и да се засили 
сътрудничеството с правителствата на страните партньори с цел по-бързо 
постигане на по-добри резултати в контекста на двустранните споразумения за 
партньорство и асоцииране;

16. отбелязва, че в съвместния работен документ относно рамката за периода 2016 –
2020 г. Комисията призна, че финансовите инвестиции на ЕС в областта на 
равенството между половете не са били систематично оценявани; призовава 
Комисията да възприеме ясен, насочен към резултатите подход, който установява 
високи стандарти за механизмите за докладване, оценяване и отчетност, както и 
да насърчава вземането на решения въз основа на факти с цел по-ефикасното и 
по-ефективно използване на финансовите ресурси; изисква доклад, за да се 
определи точно колко финансиране е отделено специално за интегрирането на 
принципа на равенство между половете и да се идентифицират най-значимите 
постигнати цели;

17. подчертава, че за ситуации на конфликт и след конфликт Планът за периода 2016 
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– 2020 г. следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху интегрирането на 
равенството между половете в контекста и практиката на по-широки и 
всеобхватни права на човека и добро управление;

18. обръща внимание на ангажимента на Комисията за интегриране и включване на 
анализа и измеренията, свързани с равенството между половете, във всички 
инструменти; призовава този подход да бъде отразен във всички инструменти на 
ЕС, по-специално Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

19. призовава за насърчаване на политики и мерки за образование на момичетата и 
овластяването, до което водят те; настоява за укрепване на неправителствените 
организации (НПО), които защитават живота на момичетата и жените и се 
застъпват за техните права и овластяване;

20. подчертава необходимостта от приобщаване и представителство на жените в 
икономическите сектори, които са важни за устойчивото развитие; подчертава, че 
предприятията следва да играят важна роля за укрепването на правата на жените; 
в този контекст призовава за оказване на по-голяма подкрепа на местните МСП, 
особено на жените предприемачи, посредством отпускането на микрокредити, с 
цел да им се осигурят възможности да се възползват от растежа, генериран от 
частния сектор;

21. припомня, че е задължение на ЕС и държавите членки при прилагането и 
разработването на миграционната политика на ЕС да зачитат правата на 
момичетата и жените мигранти, бежанци и търсещи убежище; в този контекст 
призовава за преоценка на сътрудничеството между EUNAVFOR MED операция 
SOPHIA и либийската брегова охрана на фона на докладите за системно 
сексуално насилие срещу жените в центровете за задържане на либийска 
територия.
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