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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че зачитането на правата на човека, равенството между половете, 

доброто управление, принципите на правовата държава, мирът и сигурността са 

необходими условия за премахването на бедността и неравенствата и са от основно 

значение за постигане на целите за устойчиво развитие; припомня, че правата на 

човека са всеобщи, неотменими, неделими и взаимнозависими и че културното 

многообразие вследствие на това не може да се използва като оправдание за 

нарушаване на правата на човека, които са гарантирани от международното право и 

въз основа на естественото право; 

2. настоява, че поради това вредни практики като гениталното осакатяване на жени, 

ранните и принудителните бракове, убийствата, основани на пола, в т.ч. убийствата 

на новородени от женски пол или избирателните аборти на момичета, 

престъпленията на честта или практиката да се отказва подобаващо образование на 

жените следва да бъдат забранени, а нарушаването на тези забрани следва да бъде 

строго наказвано; осъжда решително продължаващото използване на изнасилването 

на жени и момичета като средство за водене на война; подчертава, че е необходимо 

да се направи повече, за да се гарантират зачитането на международното право и 

достъпът до здравни и психологически грижи за жени и момичета, станали жертви 

на посегателства по време на конфликти, включително пълния набор от услуги от 

областта на сексуалното и репродуктивното здраве за жертвите на изнасилване по 

време на война; 

3. подчертава, че е необходимо да се гарантира, че програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие, мерките за нейното наблюдение и бъдещото й изпълнение от всички 

заинтересовани лица, включително гражданското общество и частния сектор, са 

подкрепени от подходи, основани на правата на човека и равенството между 

половете, както и от този на изкореняването на бедността, намаляването на 

неравенството и социалното изключване и демократизацията на икономиката и 

следва да обхващат правата на жените, в това число сексуалното и репродуктивното 

здраве и други права, правата на ЛГБТИ, правата на малцинствата, в това число 

правата на сексуалните малцинства и на хората с увреждания, правата на децата, 

засиленото политическо участие на гражданите, демократичните ценности, доброто 

управление, насърчаването на демокрацията, както и борбата срещу корупцията, 

безнаказаността, отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и 

данъчните убежища; 

4. подчертава, че ЕС следва да вземе мерки във връзка с външното измерение на 

миграционната криза, както и във връзка с първопричините за бедността в трети 

държави и във връзка с първопричините за миграцията от трети държави към 

Европа, като същевременно признава, че връзката между миграцията, сигурността и 

развитието е сложна и многоизмерна и не може да бъде сведена до механична и 

опростенческа връзка „повече помощ за развитие – по-малко мигранти“; припомня 

принципа на забрана за връщане и настоятелно призовава ЕС и неговите държави 

членки да не си сътрудничат с някои трети държави, по-специално с тези, в които 
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има гражданска война или в които няма функциониращо или признато 

правителство; подчертава, че децата и жените са особено уязвими в настоящата 

криза; 

5. подчертава, че в програмата за действие от Адис Абеба беше поет ангажимент да се 

осигури единно минимално равнище на социална закрила, всеобщо здравно 

осигуряване и основни обществени услуги за всички, включително здравеопазване 

и образование; 

6. настоятелно призовава ЕС да укрепи своята роля на силен защитник на правата на 

човека по света чрез ефективно, последователно и обмислено използване на всички 

инструменти, с които разполага за насърчаване и защита на правата на човека и на 

техните защитници, както и на ефективността на политиката на Съюза в областта на 

помощта за развитие в съответствие с новата Цел за устойчиво развитие № 16; 

насърчава Комисията да следи прилагането на своя инструментариум за подход, 

основан на правата, и да гарантира, че правата на човека и сътрудничеството за 

развитие са взаимно допълващи се по места; изисква годишният доклад на ЕС 

относно правата на човека да отдава по-голямо значение на ролята на 

сътрудничеството за развитие;  

7. призовава ЕС и неговите делегации да засилят своя политически диалог с 

правителствата, нарушаващи правата на човека, демокрацията и принципите на 

правовата държава, заедно с гражданското общество, и настоява, че политическият 

диалог относно правата на човека между ЕС и трети държави трябва да покрива 

едно по-обширно и подробно определение на недискриминация, наред с другото 

спрямо ЛГТБИ лицата и въз основа на религия или убеждения, пол, расов или 

етнически произход, възраст, увреждане и сексуална ориентация; подчертава, че 

особено в държавите, които имат незадоволителни постижения както в областта на 

развитието, така и на зачитането на правата на човека, помощта за развитие следва 

да се запази и дори да се увеличи, но следва за предпочитане да бъде предоставяна 

посредством организации на гражданското общество и неправителствени местни 

партньори, както и да бъде подложена на систематично наблюдение, и това да бъде 

съпроводено от поемане на ангажименти от страна на правителствата за 

подобряване на положението с правата на човека на място; 

8. припомня основното значение на принципа на съгласуваност на политиките в 

интерес на развитието; настоятелно призовава Комисията и държавите членки 

следователно да гарантират, че правата на човека наистина са защитени в рамките 

на всички сключени или преразгледани споразумения с развиващите се страни чрез 

обвързващи клаузи за правата на човека; препоръчва процедура на консултации 

между партиите, описваща политическите и правните механизми, които да се 

използват в случай на искане за преустановяване на двустранното сътрудничество, 

както и механизъм и процедура за предупреждение с цел описание и оценка; 

настоява Комисията да осъществява системни оценки на последиците, които 

споразуменията за търговия и инвестиции имат за правата на човека, с което да се 

допринесе за гарантирането на ефективно прилагане на правата на човека; 

настоятелно призовава действителното прилагане на системата за общи 

преференции ОСП+ да бъде съпътствано от подходящ прозрачен механизъм за 

докладване и от финансиране за мониторинг, осъществяван от страна на 
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гражданското общество; призовава Комисията и ЕСВД да подкрепят правни рамки 

и инициативи, целящи прозрачност и добро управление в минното дело и в други 

свързани с добива на ресурси сектори; 

9. подчертава необходимостта от силни механизми за корпоративна отчетност и 

прозрачност и от инициативи, имащи за цел прилагане на ръководните принципи на 

ООН за бизнеса и правата на човека; изисква от Комисията да насърчи държавите 

членки да докладват относно това прилагане; призовава Комисията да започне 

всички необходими инициативи, за да представи правно обвързващ международен 

инструмент за стопанската дейност и правата на човека в рамките на ООН; в 

частност, набляга на необходимостта от анализиране на ефекта, който дейността на 

предприятията оказва върху правата на човека в развиващите се страни, както и от 

установяване на ефективни мерки, чрез които да се санкционират предприятия, 

които нарушават правата на човека, и да се осигури обезщетение на жертвите на 

тези нарушения; посочва задължението за спазване на международните трудови 

стандарти, в съответствие с изпълнението на програмата за достоен труд на МОТ; 

10. подчертава значението на правата на собственост и сигурността на поземлената 

собственост за защитата на дребните земеделски производители и местните 

общности от безсистемни придобивания на земя от страна на държавни и 

недържавни участници, включително предприятия, или неоснователни претенции, 

свързани с поземлената собственост, които предявяват националните правителства; 

призовава за по-добра защита на правата на собственост в развиващите се страни, 

като се обърне специално внимание на сигурността на поземлената собственост, 

както и на правата върху интелектуалната собственост; 

11. призовава ЕС и неговите делегации да засилят своя политически диалог с 

правителствата, нарушаващи правата на човека, демокрацията и принципите на 

правовата държава, като същевременно се прекрати прилагането на всички 

действащи към момента договори и споразумения за асоцииране с тези страни, и 

настоява, че политическият диалог относно правата на човека между ЕС и трети 

държави трябва да покрива едно по-обширно и подробно определение на 

недискриминация, наред с другото въз основа на религия или убеждения, пол, расов 

или етнически произход, възраст, увреждане, сексуална ориентация и полова 

идентичност. отново заявява, че включването на гражданското общество в този 

диалог е от решаващо значение за насърчаването на ефективното упражняване на 

правата на човека, и подчертава ключовата роля, която ЕС може да има при 

укрепването на ролята на гражданското общество в тази връзка; 

12. признава, че правата на човека като свободата на религията, свободата на мисълта и 

свободата на изразяване на мнение играят непосредствена роля в насърчаването и 

опазването на културното многообразие, а така също и че в плуралистичното 

общество упражняването на правата на човека се насърчава. 
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