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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

– като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията, 

озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване 

на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за 

периода 2016 – 2020 г.“, 

А. като има предвид, че през юни 2015 г. Съветът по външни работи повтори 

ангажимента си да насърчава правата на жените и направи заключението, че 

овластяването на жените в региона е съществен компонент от дългосрочната 

стабилност и доброто управление; 

Б. като има предвид, че постигането на общо разбиране за демокрацията, принципите 

на правовата държава и правата на жените е съществено предварително условие за 

по-тясно сътрудничество между ЕС и петте държави от Централна Азия, и като има 

предвид, че приоритетите на ЕС включват зачитане на свободата на сдруженията, 

свободата на изразяване на мнение и свободата на вероизповедание, както и 

насърчаването на правата на жените, децата и лицата, принадлежащи към 

малцинства; като има предвид, че в централноазиатските държави продължават да 

съществуват недостатъци по отношение на зачитането на правата на човека, 

демокрацията и основните свободи, и като има предвид, че що се отнася до 

дискриминацията при достъпа до образование, здравни грижи и икономически и 

културни възможности, цялостното положение на жените в региона остава 

тревожно; като има предвид, че по-тясното сътрудничество с ЕС ще отвори пътя за 

подобрения в тези области; 

В. като има предвид, че специалният представител на ЕС за Централна Азия Петер 

Буриан е отговорен за насърчаването на правата на жените и равенството между 

половете; 

Г. като има предвид, че положението на жените в Централна Азия постепенно се 

подобрява по отношение на майчината смъртност, процента бременни момичета 

между 15 и 19 години, относителния брой момичета и момчета, завършващи 

начално и средно образование, който е почти изравнен, и равнището на трудова 

заетост на жените и мъжете1; като има предвид, че все още съществува значително 

различие между броя жени и мъже, записали се за висше образование в Узбекистан 

и Таджикистан, за разлика от положението в Казахстан, където записалите се жени 

са повече от мъжете2; 

Д. като има предвид, че повишаването на общия стандарт на образование ще спомогне 

за противодействие на евентуален радикализъм сред младите хора и за намаляване 

на основаното на пола насилие; 

                                                 
1 Данни и статистика на Световната банка относно равенството между половете за 2015 г. 
2 ЮНЕСКО, Институт по статистика.  
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Е. като има предвид, че съществуват значителни различия между опита на жените, 

които живеят в селските райони, и на тези, които живеят в градовете, и като има 

предвид, че е трудно да се правят обобщения за този опит, тъй като жените в 

селските райони срещат по-големи трудности при достъпа до своите права по 

силата на националните закони; 

Ж. като има предвид, че ЕС трябва спешно да приеме основана на половете външна 

политика, за да насърчи равенството между половете на глобално равнище след 

2015 г.; 

З. като има предвид, че в Казахстан, въпреки приемането на Стратегията за равенство 

между половете за периода 2006 – 2016 г., институциите на ООН отбелязват 

незначителни промени по отношение на положението на жените; като има предвид, 

че жените са изправени пред отчетливи икономически затруднения и 

дискриминация на работното място и остават уязвими на трафик, особено с цел 

сексуална експлоатация; 

И. като има предвид, че различните форми на насилие срещу жените остават широко 

разпространен проблем в Узбекистан, където липсва законодателство, забраняващо 

домашното насилие, в Таджикистан, където трафикът на хора, включително 

трафикът с цел сексуална и трудова експлоатация, е въпрос, предизвикващ особена 

загриженост, и в Киргизстан, където продължава да се съобщава за „отвличания на 

булки“, изнасилвания на съпруги и домашно насилие; 

Й. като има предвид, че в Туркменистан събирането на данни за правата на жените е 

оскъдно и широко разпространени остават такива явления като принудителните 

бракове, дискриминацията срещу разделени и разведени жени, домашното насилие 

и трафика на жени и момичета; 

1. признава, че макар Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и 

Туркменистан да са изправени пред отделни предизвикателства, свързани с 

подобряването на правата на човека, регионът изпитва общи предизвикателства по 

отношение на разглеждането и насърчаването на правата на жените и равенството 

между половете; 

2. отбелязва, че макар и петте централноазиатски държави да са ратифицирали 

Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по 

отношение на жените, тяхната култура остава патриархална и доминирана от 

мъжете, все още съществува значително неравенство между мъжете и жените в 

много области, включително при достъпа до висше образование, до части от пазара 

на труда и до правна закрила и права, и че насилието срещу жените все още е 

широко разпространено в много части на Централна Азия и приема множество 

форми, включително домашно насилие, отвличане на булки, трафик, ранни бракове 

и физически тормоз; призовава петте държави изцяло да приложат Конвенцията на 

ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените 

(CEDAW); отново заявява, че предоставяната от ЕС подкрепа трябва да включва 

специфични мерки за премахване на дискриминацията срещу жените; 

3. препоръчва съдебният персонал да бъде осведомяван и обучаван по въпросите, 

свързани с равенството между половете, и отбелязва необходимостта от 
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санкциониране на лицата, които извършват основано на пола насилие; 

4. отбелязва, че жените играят пълна и решаваща роля в земеделското производство и 

селското стопанство във всички централноазиатски държави, като средният процент 

жени, заети в селскостопанския сектор, е 58%1, но изразява съжаление относно 

продължаващата практика на принудителен труд в селското стопанство, по-

специално в памучната промишленост на Узбекистан; призовава всички 

централноазиатски държави да насърчават заетостта на жените и 

предприемачеството сред жените, особено в селските райони; призовава за 

насърчаване и наблюдаване на икономическите и социалните права и овластяването 

на момичетата и жените като ключова цел за външните отношения на ЕС с региона; 

5. поддържа становището, че следва да бъде отдаден приоритет на инвестиционни 

програми, които биха могли да окажат по-силно въздействие върху развитието на 

региона, не на последно място от гледна точка на образованието, младежта и 

равенството между половете; 

6. изтъква значението на достъпа на жените до професионално обучение и висше 

образование, в т.ч. по-голям процент жени, обучаващи се в областта на науката и 

технологиите, и настоятелно призовава специалния представител на ЕС да насърчи 

стимули в тази сфера; счита, че ЕС следва да засили своята дейност в тази област, 

например като организира курсове за обучение на учители и предоставя 

образователни материали; призовава да бъдат предприети стъпки за модернизиране 

на сектора на публичното образование, насърчаване на международен академичен 

обмен и даване на възможност на жените да участват на равни начала; счита, че 

следва да бъдат изготвени курсове за обучение по въпросите на равенството между 

половете за работещите в сферата на образованието;  

7. признава стъпките, предприети от отделни централноазиатски държави за 

подобряване на равенството между половете, като измененията на член 154 и член 

155 от Наказателния кодекс на Киргизстан, които влязоха в сила през февруари 

2014 г. и засилиха санкцията за широко разпространения обичай „отвличане на 

булки“; при все това отбелязва, че защитата на правата на жените и насърчаването 

на равенството между половете в региона все още остават предизвикателство; 

призовава Комисията за по-нататъшна подкрепа на централноазиатските държави в 

изработването на техните програми за права на жените с цел развитие и постигане 

на равенство между половете и гарантиране, че всички, включително и най-

уязвимите членове на обществото, могат да се ползват пълноценно от своите права 

на човека; 

8. приветства стратегията на Казахстан за равенство между половете и съдържащите 

се в нея 45 политически, социални и икономически мерки; призовава Комисията 

допълнително да подкрепи централноазиатските държави в разработването на 

техните програми в областта на правата на жените и призовава за по-ефективно 

прилагане на тази стратегия; изразява съжаление относно липсата на 

представителство на жените в публичните органи, вземащи решения в Казахстан, 

въпреки правното изискване за квота от 30% в политическите институции; 

                                                 
1  Статистика на Световната банка за 2012 г. 
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9. отправя искане към Европейската служба за външна дейност, в рамките на прегледа 

на Стратегията за Централна Азия и в съответствие с нейните приоритети за 2016 – 

2020 г. и напредъка, постигнат вече от централноазиатските държави, да изработи 

всеобхватен план за действие в областта на равенството между половете с 

конкретни действия за подобряване на правата на жените и на техните условия на 

живот; счита, че всяка централноазиатска държава следва да бъде насърчена да 

приеме законодателство, което изрично да забранява всички форми на насилие и 

дискриминация срещу жените, включително сексуална, физическа, психологическа 

и икономическа злоупотреба, недопускане на жертвите до работа и достъп до 

техните банкови сметки, кредитни карти или до транспорт, наред с други тактики за 

изолация; изтъква, че финансовата сигурност е първостепенният фактор за това 

дали една жертва на домашно насилие ще се освободи и ще остане свободна от 

насилие или не; призовава централноазиатските държави да третират насилието 

срещу жените като престъпление, да разследват надлежно всички докладвани 

случаи и да прилагат мерки за гарантиране на закрила, съдействие и достъп до 

правосъдие за жертвите, както и механизми за осигуряване на правоприлагането; 

отбелязва, че секторът на брачните агенции е сравнително важен в Централна Азия, 

и призовава държавите от региона да обмислят регулиране на тези агенции, така че 

уязвимите жени да бъдат най-добре защитени от експлоатация; призовава 

централноазиатските държави да организират образователни кампании относно 

правото на живот без насилие и инициативи за повишаване на осведомеността на 

обществото като цяло, и особено на религиозните водачи, относно абсолютното 

изискване за получаване на съгласието и на двете страни по време на брачната 

церемония; 

10. отбелязва, че съществува разлика между правото и реалността и че макар в някои 

държави да има правен кодекс, който гарантира равни права във връзка с 

разпределението на собствеността, все още съществува дискриминация в полза на 

наследниците от мъжки пол; загрижен е, че липсата на законна регистрация на 

браковете в Таджикистан поставя жените в особено уязвима позиция след развод, 

тъй като проучване на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ) показва, че поради това 80% от жените в бракоразводни дела не получават 

права на собственост и подкрепа за отглеждането на дете; 

11. настоятелно призовава ЕС да подкрепя организациите на гражданското общество, 

работещи за защитата на правата на човека и насърчаването на равенството между 

половете в централноазиатските държави, както и да сътрудничи активно с 

международните организации, извършващи дейност в областта на правата на 

човека, като например МОТ, ОИСР и ООН, с оглед на създаването на полезни 

взаимодействия, служещи за овластяване на жените; 

12. отбелязва, че жените са слабо представени на длъжности в министерствата, като 

през 2015 г. заемат 15% и 5,7% от тези длъжности съответно в Киргизстан и 

Туркменистан1; насърчава централноазиатските държави и Комисията да обърнат 

внимание също така върху ангажираността на жените в процесите на вземане на 

решения и препоръчва въвеждането на квотна система за насърчаване на участието 

на жените, основно като кандидати; 

                                                 
1  Статистика на Световната банка за петгодишен период (2011 – 2015 г.). 
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13. осъжда всякакво законодателство, регулиране или натиск от страна на 

правителствата, ограничаващо неправомерно свободата на изразяване на мнение, 

по-специално тази на жените и други категории полове; 

14. поддържа становището, че участието на ЕС и бюджетната подкрепа следва да бъдат 

обвързани с измеримия напредък по отношение на правата на човека, демокрацията 

и основните свободи в централноазиатските държави; 

15. отбелязва със загриженост, че в Годишния доклад за трафика на хора за 2015 г.1 

Туркменистан и Узбекистан са включени в списъка на наблюдаваните държави, 

което означава, че се увеличава броят на жертвите на трафика на хора; призовава 

координатора на ЕС за борбата с трафика на хора да подкрепи Туркменистан и 

Узбекистан в борбата срещу трафика на хора, който е оскърбителен за човешкото 

достойнство, често включва психологически терор и физическо насилие и 

следователно трябва да бъде премахнат; отправя искане към държавите членки да 

наблегнат на този важен въпрос в отношенията си с тези държави; 

16. призовава централноазиатските държави да насърчават равен достъп до 

информационните и комуникационни технологии, за да обезпечат потенциал за 

растеж на жените в местните икономики и световната икономика; 

17. подчертава необходимостта от организиране на курсове за обучение по въпросите 

на насилието срещу жените и трафика за правоприлагащите органи, прокурорите и 

съдебните служители, както и от създаване на достъпни центрове и домове за 

временно настаняване с психологическа и правна подкрепа за жертвите; 

18. подчертава значението на подходящото финансиране на институциите и органите, 

отговарящи за прилагането на политиките в областта на равенството между 

половете, и на предоставянето на независимост и финансиране на организациите на 

гражданското общество, които работят за правата на жените. 

 

                                                 
1  Изработен от Държавния департамент на САЩ. 
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