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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając Konwencję Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,

A. mając na uwadze, że wszystkie działania zewnętrzne podejmowane przez Unię 
Europejską powinny sprzyjać przestrzeganiu praw człowieka ustanowionych w 
Powszechnej deklaracji praw człowieka i w innych instrumentach międzynarodowych 
dotyczących praw człowieka oraz wyznaczać kierunek wszelkiej współpracy na rzecz 
rozwoju i wszelkiego programowania działań w dziedzinie rozwoju we wszystkich 
sektorach i na wszystkich etapach procesu programowania;

B. mając na uwadze, że zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju nr 5 
równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt jest nie 
tylko jednym z podstawowych praw człowieka, ale również niezbędnym fundamentem 
pokojowego i zrównoważonego świata zapewniającego ludziom dobrobyt; mając na 
uwadze, że zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do kształcenia, 
opieki zdrowotnej, godnej pracy i reprezentacji w politycznych i gospodarczych 
procesach decyzyjnych przyczyni się do wzrostu gospodarek zrównoważonych oraz 
przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości; mając na uwadze, że UE i 
państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować zagwarantowanie prawa 
dostępu kobiet do godziwego dochodu oraz do ziemi, dziedzictwa i zasobów 
naturalnych, które są kluczowymi czynnikami ich niezależności; mając na uwadze, że 
wzmocnienie ekonomicznej pozycji kobiet musi odgrywać kluczową rolę w planie 
działania na rzecz równouprawnienia płci (Gender Action Plan – GAP);

C. mając na uwadze, że w 2018 r. przypada siedemdziesiąta rocznica przyjęcia 
Powszechnej deklaracji praw człowieka i że zasada równości jest centralnym 
elementem koncepcji praw człowieka zawartej w Karcie Narodów Zjednoczonych z 
1945 r., która stanowi, że należy zapewnić poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności dla wszystkich „bez względu na różnicę rasy, płci, języka lub 
wyznania”;

D. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 3 października 2017 r. w sprawie 
stawienia czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w 
krajach rozwijających się1, Parlament podkreśla duże znaczenie równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet w ramach stosunków zewnętrznych UE;

E. mając na uwadze, że Konwencja o prawach dziecka została podpisana przez 195 
krajów, ma charakter wiążący prawnie oraz jest ważnym instrumentem służącym 
przeciwdziałaniu zagrożeniom, na które narażone są dziewczęta, a także 
uwzględniającym fakt, że potrzebują one szczególnej ochrony i opieki;

F. mając na uwadze, że równość płci znajduje się wśród wspólnych wartości, na których 

                                               
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0365.
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opiera się europejska polityka sąsiedztwa, niemniej brakuje jasnych celów i 
konkretnych kierunków działania w tym obszarze; mając na uwadze niskie poziomy 
udziału i reprezentacji kobiet w polityce w krajach sąsiadujących z UE;

G. mając na uwadze, że zaangażowanie mężczyzn i chłopców w poprawę sytuacji w 
zakresie równości płci jest ważne dla umocnienia praw kobiet i dziewcząt;

H. mając na uwadze, że ratyfikację i rzeczywiste wdrożenie przez wszystkie kraje
konwencji stambulskiej, w tym przez państwa członkowskie UE, należy uznać za 
priorytet na nadchodzące lata ze względu na jej znaczenie dla zapewnienia lepszego 
wdrażania polityki równości płci;

1. uważa, że – z perspektywy praw człowieka – drugi unijny plan działania w sprawie 
równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz 
rozwoju (Gender Action Plan – GAP II) w pierwszym roku realizacji przyczynił się do 
wzmocnienia koordynacji i spójności w UE, a jego nadrzędnym celem było wspieranie 
postępów UE i jej 28 państw członkowskich na rzecz osiągnięcia celów Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz celów wyznaczonych w Konwencji w 
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, pekińskiej platformie działania 
i Kairskim programie działania;

2. zauważa, że korzystanie z zaawansowanych badań w dziedzinie polityki i solidnych 
dowodów to podstawowe sposoby budowania wiedzy na temat równouprawnienia płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet z myślą o kształtowaniu polityki oraz strategii 
wzmacniających zdolność Unii do rzeczywistego wprowadzenia równości mężczyzn i 
kobiet w życie; w związku z tym zwraca się do ESDZ oraz do Komisji o zwrócenie 
szczególnej uwagi stojący przed nimi cel, jakim jest przeprowadzenie niezależnej oceny 
stanu wdrożenia środków określonych w załączniku 1 do GAP II;

3. podkreśla potrzebę wykorzystania możliwości, jakie oferuje era cyfrowa, aby w pełni 
osiągnąć równość płci; zauważa, że aby osiągnąć wzmocnienie politycznej i 
ekonomicznej pozycji kobiet oraz zlikwidować nierówność płci w sferze cyfrowej, 
należy zagwarantować dostęp do edukacji cyfrowej począwszy od szczebla lokalnego; 
zauważa, że dostęp do internetu i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych pozwalają kobietom i dziewczętom zdobyć wiedzę o ich prawach 
oraz uczestniczyć w nowoczesnym społeczeństwie na równi z mężczyznami, co z kolei 
zwiększa dynamikę gospodarki i ogólny dobrobyt;

4. zauważa, że niestabilna sytuacja pod względem łamania praw człowieka, dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, skrajnego ubóstwa i dyskryminujących polityk i systemów 
oddziałuje odmiennie na kobiety i mężczyzn oraz że role płci i relacje między płciami 
są istotne dla zrozumienia szans i przeszkód w procesie tworzenia państwowości; 
podkreśla, że w GAP II należy szerzej uwzględniać równość płci w całym spektrum 
praw człowieka oraz w kontekście i praktyce dobrego sprawowania władzy;

5. przypomina, że rola delegatur UE została wzmocniona wraz z przyjęciem traktatu 
lizbońskiego i że obecnie odgrywają one wiodącą rolę we wdrażaniu GAP II; zauważa, 
że delegatury są pierwszym punktem kontaktowym do celów koordynacji wysiłków 
podejmowanych przez UE z działaniami partnerów międzynarodowych w danym kraju, 
oraz podkreśla, że delegatury są zobowiązane zapewnić wdrażanie polityki, w tym 
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uwzględnianie aspektu płci oraz ochronę i propagowanie równości płci; przyjmuje z 
zadowoleniem powołanie punktów kontaktowych ds. płci w delegaturach oraz wzywa 
do właściwego przydziału czasu pracy, ponieważ zadania związane z działalnością 
punktów kontaktowych ds. płci mają charakter dodatkowy względem podstawowych i 
innych obowiązków delegatur; zauważa, że delegatury i punkty kontaktowe ds. płci 
muszą uzyskać dogłębne zrozumienie aspektu płci, tak aby zapewnić wkład w krajowe 
cele strategiczne, programy, projekty i dialogi oraz w ich wdrażanie; apeluje do 
wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
wiceprzewodniczącej Komisji i do ESDZ o opracowanie jasnych wytycznych 
operacyjnych dotyczących roli punktów kontaktowych ds. płci w delegaturach, tak aby 
te punkty kontaktowe rzeczywiście pełniły funkcję doradczą w kwestiach praw 
człowieka i skutecznie wykonywały swoją pracę;

6. wyraża ubolewanie, że według najnowszych dostępnych statystyk ESDZ kobiety
kierują tylko jedną piątą delegatur UE oraz że odsetek ten jest poniżej ustalonego w 
2014 r. bazowego wskaźnika odsetka kobiet na stanowiskach szefa misji UE; ubolewa 
ponadto, że tylko co siódmy specjalny przedstawiciel UE jest kobietą; podkreśla 
również, że kobiety stanowią jedynie około 25 % personelu misji cywilnych w 
dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz że brakuje 
wyczerpujących statystyk dotyczących udziału kobiet w wojskowych misjach i 
operacjach w dziedzinie WPBiO; wzywa UE do promowania większego udziału kobiet 
w utrzymywaniu pokoju, procesach budowania pokoju oraz unijnych wojskowych i 
cywilnych misjach zarządzania kryzysowego; wzywa ESDZ i Radę, by dały dobry 
przykład i podjęły natychmiastowe środki naprawcze w celu zwiększenia udziału kobiet 
w misjach zewnętrznych oraz zwiększenia liczby kobiet powoływanych na wyższe i 
eksponowane stanowiska w UE, a w szczególności w delegaturach UE;

7. ubolewa, że jak wynika ze sprawozdania ESDZ z listopada 2016 r., tylko w nielicznych 
unijnych misjach w dziedzinie WPBiO odbywają się szkolenia poświęcone problemowi 
molestowania seksualnego lub molestowania ze względu na płeć, oraz zauważa, że w 
2015 r. misje w dziedzinie WPBiO nie zgłosiły żadnych przypadków tego rodzaju 
molestowania, złego traktowania lub przemocy; podkreśla znaczenie stosowania 
polityki zerowej tolerancji wobec przypadków molestowania seksualnego i 
molestowania ze względu na płeć oraz znaczenie wspierania struktur instytucjonalnych 
ukierunkowanych na zapobieganie przemocy seksualnej lub przemocy ze względu na 
płeć; wzywa ESDZ i państwa członkowskie do wspierania wszelkich wysiłków na rzecz 
zwalczania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć w ramach 
międzynarodowych operacji pokojowych oraz do zagwarantowania demaskatorom i 
ofiarom skutecznej ochrony;

8. zwraca się do wszystkich instytucji i podmiotów politycznych zaangażowanych w 
rozwój działań zewnętrznych UE, aby traktowały w nadrzędny sposób zgodność z 
Konwencją o prawach dziecka, protokołami do tej konwencji oraz stosownymi 
umowami międzynarodowymi w celu zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony i 
opieki; podkreśla znaczenie pełnej ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, tak by 
stała się ona pierwszą powszechnie ratyfikowaną konwencją ONZ o ochronie praw 
człowieka; zwraca się o propagowanie wzmocnienia pozycji dziewcząt i przestrzegania 
przysługujących im praw człowieka, ze świadomością, że wzmocnienie pozycji 
wymaga czynnego i równego uczestnictwa dziewcząt w procesach decyzyjnych; 
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podkreśla, że te punkty należy uznać za zasadnicze elementy wdrażania GAP II; zwraca 
się również o przestrzeganie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i 
protokołów do niej w celu ochrony praw niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; 
podkreśla, że dziewczęta będące migrantami, zwłaszcza jeśli są pozbawione opieki, są 
narażone na zagrożenia i potrzebują ochrony zgodnie z zasadami prawa 
międzynarodowego; wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą niezarejestrowanych dzieci 
urodzonych z dala od państw pochodzenia rodziców i zauważa, że zjawisko to dotyczy 
dużej liczby dziewcząt;

9. podkreśla znaczenie edukowania kobiet i dziewcząt na temat zdrowia reprodukcyjnego i 
przypomina, że taka edukacja wspiera wzmacnianie pozycji kobiet, a także 
zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową; podkreśla znaczenie dalszego 
wypełniania zobowiązania UE do wzmacniania integralności cielesnej i psychicznej 
kobiet i dziewcząt; podkreśla, że wiarygodność polityki UE w zakresie praw człowieka 
i równości płci zależy od spójności między jej polityką wewnętrzną i zewnętrzną; 
stanowczo potępia przywrócenie i rozszerzenie stosowania tzw. zasady globalnego 
knebla i jej wpływ na opiekę zdrowotną nad kobietami i dziewczętami oraz ich prawa w 
skali globalnej; ponawia apel do UE i państw członkowskich o wypełnienie ewentualnej 
luki finansowej w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym 
zakresie dzięki wykorzystaniu unijnych środków finansowych na wspieranie rozwoju; 
odnotowuje cel GAP II polegający na wzmocnieniu pozycji kobiet, aby zyskały 
kontrolę nad swoim życiem seksualnym i reprodukcyjnym; wzywa ESDZ i Komisję do 
skoncentrowania swych wysiłków przede wszystkim na państwach trzecich, które nadal 
zakazują aborcji bez względu na okoliczności; ponownie wzywa Komisję do aktywnego 
informowania partnerów świadczących pomoc humanitarną, że zgodnie z polityką 
Komisji w przypadkach, gdy ciąża zagraża życiu kobiety lub dziewczyny lub powoduje 
u niej niemożliwe do zniesienia cierpienie, międzynarodowe prawo humanitarne lub 
międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka może dopuszczać możliwość 
przeprowadzenia bezpiecznej aborcji;

10. podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie powinny zwalczać wszystkie formy 
przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, społecznej, gospodarczej) oraz 
priorytetowo traktować dostęp do edukacji i zwalczanie stereotypów płciowych w 
odniesieniu do dziewcząt i chłopców od jak najmłodszych lat; z zadowoleniem 
przyjmuje zainicjowaną przez UE i ONZ globalną, wieloletnią inicjatywę „Spotlight”, 
której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, 
ponieważ kieruje ona uwagę na tę kwestię i uwzględnia ją jako kluczowy element 
wysiłków zmierzających do osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, 
zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, i wzywa do jej skutecznego 
wdrożenia;

11. zauważa, że za sprawą globalnej strategii UE na rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet jest jednym z deklarowanych 
celów działań zewnętrznych UE; zauważa, że uwzględniona w GAP II rola kobiet w 
negocjacjach pokojowych i mediacjach jest niewystarczająca; podkreśla, że kobiety 
odgrywają istotną rolę w promowaniu dialogu i budowaniu zaufania, tworzeniu koalicji 
na rzecz pokoju i proponowaniu odmiennych sposobów rozumienia i urzeczywistniania 
pokoju i bezpieczeństwa, w szczególności w zapobieganiu konfliktom, rozwiązywaniu 
ich i odbudowie po konfliktach; zauważa, że wspieranie praw kobiet w państwach 
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pogrążonych w kryzysie lub nękanych konfliktami sprzyja umacnianiu społeczności i 
zwiększaniu ich odporności; przyjmuje z zadowoleniem wyznaczenie w ESDZ 
głównego doradcy ds. płci społeczno-kulturowej i wdrażania rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; zachęca do 
wzmożenia wysiłków państw członkowskich UE i działań międzynarodowych 
prowadzonych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby skuteczniej 
rozwiązać problem wpływu sytuacji konfliktowych i pokonfliktowych na kobiety i 
dziewczęta; wzywa Komisję do wspierania nowej światowej sieci punktów 
kontaktowych ds. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; zwraca uwagę na znaczenie 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2250 w sprawie młodzieży, pokoju i 
bezpieczeństwa oraz na znaczenie znalezienia najlepszych możliwych sposobów 
wdrożenia tej rezolucji przez UE;

12. wyraża ubolewanie z powodu stosowania przemocy seksualnej wobec kobiet i 
dziewcząt jako narzędzia wojny oraz potępia takie praktyki; wzywa do przyjęcia 
wszelkich środków w celu zapewnienia im ochrony, w szczególności przez tworzenie 
bezpiecznych schronisk dla tych kobiet i ich dzieci; wzywa UE do zapewnienia ochrony 
kobiet i dziewcząt w konfliktach, szczególnie gdy w związku z konfliktami stają się one 
ofiarami przemocy seksualnej, okaleczania narządów płciowych lub wymuszonego 
małżeństwa; podkreśla, że gwałty są wykorzystywane jako narzędzie wojny, dlatego 
powinny być zawsze potępiane i zwalczane; uważa, że szczególnie istotne jest 
zapewnienie wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej, przy zachowaniu pełnego 
bezpieczeństwa, kobietom będącym ofiarami gwałtów wojennych, także przez 
umożliwienie im dostępu do bezpiecznej aborcji, jak przewiduje międzynarodowe 
prawo humanitarne; wyraża głębokie ubolewanie, że z przeprowadzonego przez 
Parlament Europejski badania dotyczącego wdrażania GAP II wynika, iż w obecnym 
programowaniu aspekt płci w sytuacjach kryzysowych lub sytuacjach trudnych 
konfliktów wydaje się być odsuwany na bok;

13. wzywa UE, by w swoich ocenach zwróciła baczniejszą uwagę na aspekty jakościowe, w 
tym na zwiększanie poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród kobiet i 
dziewcząt, zmiany w układzie sił w stosunkach między kobietami a mężczyznami w 
szeroko pojętym społeczeństwie oraz na wskaźniki pozwalające uchwycić nieilościowe 
aspekty zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz wzmocnienia pozycji 
kobiet i dziewcząt; podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości zarówno całych 
społeczeństw, jak i określonych grup i ludzi, aby uzyskać wspólne zrozumienie 
przyczyn i konsekwencji istnienia różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn;

14. jest zaniepokojony, że priorytet tematyczny dotyczący praw politycznych i 
obywatelskich, a w szczególności korzystania przez kobiety i dziewczęta z ich praw 
politycznych i obywatelskich, nie jest traktowany w pełni priorytetowo we wdrażaniu 
GAP II i apeluje o zwrócenie większej uwagi na organizacje działające na rzecz praw 
kobiet oraz obrońców praw człowieka przynależnych kobietom; podkreśla znaczenie 
umożliwienia kobietom uczestnictwa na wszystkich szczeblach procesów politycznych i 
życia publicznego; w związku z tym podkreśla konieczność zapewnienia kobietom 
równego dostępu do różnych sfer polityki, w charakterze wyborców, kandydatów, 
urzędników wybieranych i członków służby cywilnej; wzywa do organizowania szkoleń 
dla kobiet ubiegających się o pełnienie funkcji politycznych, aby pomóc w rozwoju ich 
potencjału; przypomina, że wzmocnienie pozycji nie może być związane wyłącznie z 
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dostępem do rynku pracy, ponieważ konieczna jest poprawa w wielu innych 
dziedzinach, takich jak reprezentacja polityczna, ochrona prawna i zdrowie oraz, w 
szczególności, poprzez edukację;

15. wzywa do utworzenia specjalnej linii budżetowej na potrzeby równości płci w celu 
podjęcia w bardziej zdecydowany sposób kwestii stopnia uczestnictwa i reprezentacji 
kobiet w życiu politycznym w krajach sąsiadujących z UE oraz w samej UE; podkreśla, 
że programy te powinny zostać w pełni zintegrowane z celami i programami UN 
Women oraz powinny wyznaczać wymierne cele, aby systematycznie śledzić postępy w 
obszarze równości płci w krajach wschodniego i południowego sąsiedztwa, zacieśnić 
współpracę i pogłębić dialog z rządami krajów partnerskich w celu szybszego 
osiągnięcia lepszych rezultatów w kontekście dwustronnych umów o partnerstwie i 
stowarzyszeniu;

16. zauważa, że we wspólnym dokumencie roboczym służb w sprawie ram działania w 
latach 2016–2020 Komisja przyznała, iż nie dokonywano systematycznego pomiaru 
inwestycji finansowych UE w dziedzinie równości płci; wzywa Komisję do przyjęcia 
jasnego podejścia nastawionego na wyniki, w którym zostaną określone wysokie 
standardy sprawozdawczości, oceny i mechanizmów rozliczalności, oraz do wspierania 
podejmowania decyzji opartych na dowodach, tak aby zasoby finansowe były 
wykorzystywane skuteczniej i wydajniej; zwraca się o sprawozdanie określające 
dokładnie, jaką kwotę przeznaczono w szczególności na uwzględnianie aspektu płci, a 
także wskazujące najistotniejsze cele, które zostały osiągnięte;

17. podkreśla, że w przypadku sytuacji konfliktowych i pokonfliktowych GAP II powinien 
być ukierunkowany w większym stopniu na uwzględnianie równości płci w kontekście 
szerzej pojmowanych i bardziej całościowych kwestii praw człowieka i dobrego 
zarządzania i w działaniach w tym obszarze;

18. zwraca uwagę na zobowiązanie Komisji do uwzględnienia aspektu płci i włączenia 
analizy problematyki płci i aspektów płci we wszystkich instrumentach; apeluje, by 
podejście to odzwierciedlono we wszystkich narzędziach UE, a zwłaszcza w 
Europejskim Instrumencie na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka;

19. wzywa do promowania polityk i środków mających na celu edukację dziewcząt i 
wynikające z niej wzmocnienie ich pozycji; apeluje o umacnianie organizacji 
pozarządowych, które bronią życia dziewcząt i kobiet oraz są orędownikami praw 
kobiet i wzmocnienia ich pozycji;

20. podkreśla potrzebę włączenia kobiet i reprezentacji kobiet w dziedzinach gospodarki 
istotnych dla zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że przedsiębiorcy mają do 
odegrania istotną rolę w zwiększaniu praw kobiet; w tym kontekście wzywa do 
zwiększenia wsparcia dla lokalnych MŚP, w szczególności dla kobiet przedsiębiorców, 
za pośrednictwem mikrokredytów, tak aby umożliwić im czerpanie korzyści ze wzrostu 
generowanego przez sektor prywatny;

21. przypomina, że obowiązkiem UE i państw członkowskich jest przestrzeganie praw 
kobiet i dziewcząt jako migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl przy 
wdrażaniu i opracowywaniu polityki migracyjnej UE; wzywa, w tym kontekście, do 
ponownej oceny współpracy operacji EUNAVFOR MED Sophia z libijską strażą 
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przybrzeżną w świetle doniesień na temat regularnego stosowania przemocy seksualnej 
wobec kobiet w ośrodkach detencyjnych na terytorium Libii.
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