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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: 

A. като има предвид, че съгласно член 8 от ДФЕС ЕС е поел ангажимент да 

насърчава равенството между половете и да гарантира интегрирането на 

принципа на равенство между половете във всички свои действия и политики; 

като има предвид, че в стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете се 

предвижда интегрирането на равенството между половете в търговската политика 

на ЕС и в областта на външната политика на ЕС; 

Б. като има предвид, че насилието срещу жени и момичета е сред най-

разпространените нарушения на правата на човека в света, като то засяга всички 

слоеве на обществото, независимо от възрастта, образованието, доходите, 

социалното положение и държавата на произход или пребиваване, и че то 

представлява съществена пречка пред постигането на  равенство между половете; 

като има предвид, че в случаи на въоръжени конфликти жените и децата, 

включително жените и децата бежанци, са сред най-уязвимите групи в 

обществото; 

В. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и 

репродуктивните права се базират на основни права на човека и представляват 

съществени елементи от човешкото достойнство; като има предвид освен това, че 

тези права все още не са осигурени във всички части на света, включително в 

части на ЕС; 

1. подчертава необходимостта ЕС, в съответствие с целите за устойчиво развитие 

(ЦУР) от Програмата до 2030 г., Европейския консенсус за развитие и Плана за 

действие за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г. (GAP II), да 

продължи да се придържа към своя ангажимент за развитието на общества без 

всякакви форми на дискриминация и насилие и да допринася за създаването на 

сигурен, проспериращ и устойчив свят, с равнопоставеност между половете; 

2. припомня, че равенството между мъжете и жените е основен принцип на ЕС и на 

неговите държави членки, както е посочено в член 3, параграф 3 от ДЕС, и че 

неговото насърчаване, посредством интегрирането на принципа на равенство 

между половете в политиките, включително в други страни по света чрез 

външните политики на Съюза, е една от главните цели на ЕС; 

3. припомня, че GAP II е един от основополагащите инструменти на ЕС за 

подобряване на равенството между половете в трети държави; призовава 

Комисията да вземе предвид резолюцията на Парламента от 8 октомври 2015 г. 

относно подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между 

половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие1 и 

резолюцията на Парламента от 31 май 2018 г. относно прилагането на съвместния 

работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на 

                                                 
1 ОВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 50. 
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жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните 

отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.2, 

4. подчертава необходимостта ЕС да запази ангажимента си за пълно прилагане на 

задълженията и ангажиментите по отношение на правата на жените, направени в 

Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 

жените (CEDAW), Пекинската платформа за действие, Програмата за действие на 

Международната конференция за населението и развитието и да зачита 

резултатите от конференциите за техния преглед; 

5. подчертава необходимостта от гарантиране на свобода на мисълта, убежденията и 

религията, особено за вярващите жени, които са особено уязвими; 

6. отбелязва, че неолибералната рамка всъщност вреди на устойчивото развитие и 

правата на човека, включително правата на жените, които са част от правата на 

човека;  

7. изтъква факта, че равенството между половете е основно право на човека и 

подчертава изявлението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че са 

налице убедителни доказателства, че инвестициите в жените са най-ефективният 

начин за даване на тласък на общности, предприятия и държави. Благодарение на 

участието на жените мирните споразумения са по-силни, обществата – по-

устойчиви, а икономиките – по-енергични; 

8. изразява загриженост, в същото време, относно продължаващото отстъпление от 

правата на жените и сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП), както 

и относно основното законодателство в много части на света, което ограничава 

правата в това отношение; 

9. подчертава необходимостта да се гарантира всеобщ достъп до пълния набор от 

качествени и достъпни услуги в областта на сексуалното и репродуктивното 

здраве, включително до всеобхватна информация относно сексуалното и 

репродуктивното здраве и образование за сексуалността и връзките, семейно 

планиране и съвременни противозачатъчни методи, безопасен и законен аборт и 

препоръчваните предродилни и следродилни грижи за предотвратяване на 

детската и майчината смъртност; подчертава, че фокусът върху равенството 

между половете и овластяването на жените е ясно заявен във всички ЦУР и 

следва да се полагат повече усилия в търсене на пълната реализация на правата на 

жените и ефективно прилагане на политиките на насърчаване на овластяването на 

жените и тяхното участие в процеса на вземане на решения; 

10. подчертава, че е важно достъпът до здравеопазване да се разглежда като човешко 

право; подчертава необходимостта от гарантиране на достъп до сексуално и 

репродуктивно здраве и права, включително мерки, които да гарантират, че 

жените контролират свободно своето тяло и живот, имат достъп до семейно 

планиране, адекватни продукти за женска хигиена и получават препоръчителните 

родилни грижи и се предотвратява детската и майчината смъртност; изтъква 

факта, че услугите за безопасен аборт са важна част от усилията за спасяване на 

                                                 
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0239. 
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живота на жените и допринасят за предотвратяване на високорисковите раждания 

и за намаляване на смъртността сред новородените и децата; подчертава 

значението на достъпа до адекватни и чувствителни към аспектите на пола услуги 

в областта на психичното здраве, особено в ситуации на конфликт и в 

постконфликтни ситуации; 

11. категорично осъжда възстановяването и разширяването на приложното поле на 

„правилото за глобално блокиране“, както и неговото въздействие върху здравето 

на жените и момичетата и техните права в световен мащаб; призовава отново ЕС 

и неговите държави членки да осигурят финансови средства за преодоляване на 

възникналия вследствие на оттеглянето на САЩ недостиг на финансиране в тази 

област, като използват както национално финансиране, така и финансиране за 

развитие от ЕС; 

12. счита, че е недопустимо телата на жените и момичетата, особено по отношение на 

тяхното сексуално и репродуктивно здраве и права, все още да продължават да 

бъдат идеологическо бойно поле; призовава ЕС и държавите членки да признаят 

неприкосновените права на жените и момичетата на физически интегритет и 

самостоятелно вземане на решения и да осъждат честото нарушаване на правата 

на жените в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права, 

включително отказа на достъп до услуги за семейно планиране, достъпни 

противозачатъчни средства и услуги за безопасен и законен аборт; 

13. призовава държавите членки да засилят изпълнението на политиките, които 

овластяват момичетата и жените, водят борба с бедността и социалното 

изключване, както и в рамките на ЦУР 5 и инициативата на МОТ от 2018 г. за 

жените на работното място, които се съсредоточават върху осигуряването за 

жените и момичетата на равен достъп до първоначално и висше образование и 

обучение, учене през целия живот, достоен труд и равно заплащане, равен достъп 

до финансови услуги и представителство в процесите на вземане на 

икономически и политически решения; 

14. отбелязва, че организациите и защитниците на правата на жените биват специално 

вземани на прицел и страдат особено от стесняването на гражданското 

пространство; подчертава, че е необходимо ЕС да подкрепя политически, да 

увеличи защитата и да предостави бюджетни средства на независимите 

организации на гражданското общество, които утвърждават правата на жените и 

момичетата във всички области; изтъква, че е необходимо да се гарантира 

сигурността на жените – защитници на правата на човека, които са изправени 

пред нарастващи заплахи и насилие, като има случаи дори на убийства като пряк 

резултат от тяхната активност; настоятелно призовава ЕС да вземе предвид 

специфичните нужди от защита на жените – защитници на правата на човека, 

както и всички държави членки да спазват Декларацията на ООН относно 

защитниците на правата на човека; 

15. призовава ЕСВД да гарантира, че резултатите от 62-та сесия на Комисията на 

ООН за положението на жените ще бъдат включени в нейните политики и ще 

осигурят нов тласък за постигане на равенството между половете и овластяването 

на жените и момичетата в селските райони; 
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16. подчертава, че е важно да се осигури достъп на жените и момичетата до 

образование и обучение в сферата на НТИМ, както и в хуманитарните науки, като 

се обърне особено внимание на увеличаването на техните умения и компетенции 

и увеличаването на участието им в секторите на НТИМ; 

17. припомня, че в рамките образованието следва да бъдат разработени подходящи 

мерки с цел подкрепа на образователни програми без стереотипи за включването 

в тях на гражданското участие, правата на човека, равенството между половете, 

насърчаването на междукултурното опознаване и разбирателство с оглед на по-

добрата подготовка на учащите за гражданството; 

18. осъжда всички форми на насилие – като домашното насилие, психологическия 

тормоз, сексуалната експлоатация, трафика на хора, браковете в детска възраст 

или принудителните бракове, които биват налагани на жени и момичета в Европа 

и по света – като тежки нарушения на правата на човека; 

19. приветства съвместните усилия и инвестициите на ЕС, заедно с ООН, за 

стартирането на инициативата „Spotlight“, чиято цел е премахване на всички 

форми на насилие срещу жени и момичета, като същевременно отново заявява, че 

насилието срещу жените и момичетата е едно от най-често разпространените, 

постоянно и разрушително нарушение на правата на човека; като има предвид, че 

жените и момичетата по света продължават да бъдат най-уязвими по отношение 

на основано на пола насилие и сексуално насилие, сексуален тормоз, сексуална 

експлоатация, като злоупотребите включват и политическа и икономическа 

дискриминация, домашно насилие, психологически тормоз, сексуална 

експлоатация, престъпления на честта, трафик на хора, бракове в детска възраст и 

принудителни бракове, генитално осакатяване на жени и изнасилване като 

средство за водене на война; поради това осъжда всички форми на насилие срещу 

жените и момичетата; призовава освен това, като се има предвид, че по преценка 

на Европейският институт за равенство между половете (EIGE) от 2017 г. най-

малко 500 000 жени, които живеят в ЕС, са били подложени на генитално 

осакатяване и че още 180 000 момичета и жени все още са изложени на риск, ЕС и 

държавите членки да засилят своята борба срещу гениталното осакатяване на 

жени по света и в рамките на ЕС; 

20. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че според проучването на 

Парламента относно изпълнението на GAP II настоящото програмиране изглежда 

пренебрегва измерението на пола в ситуации на криза или трудни конфликти; 

изразява съжаление, че, наред с други резултати, това означава, че момичетата и 

жените, които са жертви на изнасилване като средство за водене на война, нямат 

достъп до недискриминационни грижи, по-специално цялостни медицински 

грижи, включително аборт, въпреки целта на GAP II за овластяване на жените да 

имат контрол върху сексуалния и репродуктивния си живот; 

21. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приемат ефективни и 

ефикасни мерки за бора с трафика на хора; изтъква, че, както се вижда от 

различни проучвания, по-голямата част от тях са жени и момичета, които след 

пристигането си на европейски бряг, биват принуждавани да проституират в 

държавите членки; 
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22. призовава Комисията и ЕСВД във всички търговски и партньорски споразумения 

с трети държави да обърнат специално внимание на зачитането на човешките 

права на жените и момичетата; 

23. подчертава факта, че психологическият натиск и сексуалният тормоз на работното 

място също представляват нарушение на правата на човека; 

24. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки, които още не са го 

направили, да ускорят ратифицирането и прилагането на Конвенцията от 

Истанбул, която е първият правно обвързващ международен инструмент за 

предотвратяване и борба с насилието над жените, във всичките му части, с цел да 

се осигури съгласуваност между вътрешните и външните действия на ЕС в тази 

област; призовава за пълно спазване на Конвенцията от Истанбул; подчертава 

факта, че религиозните и културни различия и различията в традициите или 

всякакви други обстоятелства не може да оправдават дискриминацията или 

каквато и да било форма на насилие; 

25. потвърждава необходимостта от справяне с конкретната ситуация, пред която са 

изправени жените, които са обект на множествена дискриминация, например 

поради полова идентичност, раса, класа, увреждане или способност или 

миграционен статут; призовава ЕСВД и държавите членки да разработят и 

оценяват външните си политики както от гледна точка на пола, така и от гледна 

точка на пресечните точки на дискриминацията; 

26. призовава Комисията и държавите членки да удвоят усилията за премахване на 

всички форми на насилие, основано на пола, включително детските, ранните и 

принудителните бракове, убийствата въз основа на пола, насилствената 

стерилизация и съпружеското изнасилване; 

27. подчертава, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между половете и 

да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете във всички 

свои действия, което е задължение, предвидено в Договорите, така че равенството 

между половете да се превърне в ключов приоритет във всички насоки, работни 

отношения, политики и действия  на ЕС, включително в областта на външната 

дейност; подкрепя съответно свързаните с това координирани усилия в рамките 

на многостранните диалози и дейности на делегациите на ЕС, като например 

мисиите за наблюдение на избори; подчертава, че е необходимо да се укрепи 

ролята на главния съветник на ЕСВД по въпросите на равенството между 

половете в трети държави, насочена към насърчаване на мира, сигурността и 

основните свободи, като се осигури специален бюджет за нейната сфера на 

компетентност; 

28. призовава Комисията да включи глава за равенството между половете в 

споразуменията за свободна търговия с трети държави и клаузи, които призовават 

тези държави да ратифицират и прилагат 27-те международни конвенции – 

относно правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и 

доброто управление – изброени в Общата схема от преференции (ОСП) и ОСП +; 

подчертава, че е от решаващо значение да се следи тяхното прилагане, да се 

предприемат действия, когато е необходимо, и да се обръща специално внимание 

на равенството между половете; изтъква, че CEDAW е една от важните в това 
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отношение конвенции по ОСП+; 

29. изразява съжаление, че по статистика от 2016 г. само 21,9% от ръководителите на 

делегациите на ЕС са жени3; изразява съжаление, че само един от осемте 

специални представители на ЕС е жена; изразява съжаление, че жените 

представляват едва около 25% от персонала в гражданските мисии по линия на 

ОПСО; изразява съжаление във връзка с факта, че не са налице изчерпателни 

статистически данни относно участието на жените в военните мисии и операции 

по линия на ОПСО; 

30. отбелязва, че ще бъде необходимо подходящо финансиране за равенството между 

половете във външните отношения, за да се запази политическият ангажимент 

към тази цел; подчертава, че настоящото финансиране за действия в областта на 

равенството между половете и овластяването на жените продължава да не е 

достатъчно и настоятелно призовава за промяна на това положение в следващата 

МФР; 

31. приветства подхода за интегриране на аспекта на пола в дейностите на ЕС по 

линия на общата политика за сигурност и отбрана и подчертава значението на 

осигуряването на подходящо обучение по въпросите на равенството между 

половете за здравните специалисти и работещите в сферата на хуманитарната 

помощ, включително тези, които работят при оказването на спешна помощ; 

32. подчертава значението на включването на жените, младите хора и ЛГБТИК 

лицата в процесите за мир и помирение, както и важната роля, която изкуствата и 

диалогът между културите могат да играят в това отношение, както е посочено в 

съвместното съобщение на Европейската комисия и на върховния представител на 

Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност „Към 

стратегия на ЕС за международни културни връзки“ (JOIN(2016)0029); 

33. подчертава, че е важно да се отговори на специфичните нужди, пред които са 

изправени вдовиците и вдовците от всички възрасти в райони на конфликт и в 

райони след конфликт, и по-специално тяхната нужда от финансова и 

психологическа подкрепа, и признава важната роля, която те следва да играят в 

процесите на изграждане на мир и помирение; 

34. подчертава, че религиозните и културни различия и различията в традициите не 

може по никакъв начин да оправдаят дискриминацията или каквато и да било 

форма на насилие; подкрепя инициативата на ЕС за „Предотвратяване на 

насилствения екстремизъм – подход с особена чувствителност към въпросите на 

пола“ и настоява за насърчаване на проекти, чувствителни към въпросите на пола, 

които укрепват ролята на жените и момичетата в изграждането на мира, 

предотвратяването на конфликти и на различните видове тероризъм и 

предоставянето на хуманитарна реакция; 

35. призовава ЕСВД да насърчава ролята на жените в предотвратяването на 

тероризма; отбелязва, че, както се вижда от различни проучвания, жените, в 

                                                 
3 „EEAS Human Resources Report 2017“ (Доклад за човешките ресурси на ЕСВД за 2017 г.), публикуван 

на 16 май 2018 г. 
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качеството си на майки, имат възможност – чрез постоянния диалог и дълбоката 

емоционална връзка, която ги свързва с децата им – да ги отдалечат от форми на 

радикализация, на които могат да бъдат подложени, и от риска от умствена 

манипулация от страна на различни екстремистки групи; подчертава, че жените, 

именно в качеството си на точка на контакт между общността и семейството, 

могат да играят роля на „пазачи“, които предоставят съществена информация, 

която е в състояние да насърчи ненасилствена намеса за предотвратяване на 

евентуални терористични актове; 

36. настоятелно призовава ЕС да води борба с насилието, основано на пола, в 

контекста на своите дейности с трети държави и в рамките на своите държави 

членки, по най-добрия възможен начин и като използва всички налични 

инструменти; 

37. осъжда зверствата, извършвани срещу разселени лица като бежанци, мигранти и 

лица, търсещи убежище, особено жени и момичета; осъжда факта, че в някои 

трети държави хомосексуалността все още е престъпление; осъжда всички форми 

на дискриминация и насилие срещу ЛГБТИК лица; осъжда настоящото 

положение, при което, за да потърсят убежище в ЕС, жените и ЛГБТИК лицата се 

излагат на сериозен риск от сексуално и основано на пола насилие по време на 

пътуването си и в центровете за приемане; подчертава, че жените, момичетата и 

ЛГБТИК лицата, които изразяват добре обоснован страх от основано на пола 

преследване, трябва да могат безопасно да подават заявления за визи по 

хуманитарни причини; призовава държавите членки да предприемат всички 

необходими мерки за гарантиране на защитата на жените мигранти, бежанци и 

търсещи убежище, като например предоставяне на юридически консултации, 

достъп до здравни грижи, безопасно място за жените и децата и достъп до 

сексуално и репродуктивно здраве и права, включително безопасни аборти; 

38. подчертава, че основаните на пола форми на насилие и дискриминация, 

включително, но не само, изнасилванията и сексуалното насилие, гениталното 

осакатяване на жени, насилствените бракове, домашното насилие, т.нар. 

„престъпления на честта“ и одобрената от държавата дискриминация, основана на 

пола, представляват преследване и следва да са правомерни основания за търсене 

на убежище или хуманитарна закрила и във връзка с това да намерят отражение в 

новия инструмент; ето защо призовава Комисията да признае преследването, 

основано на пола, като валидно основание за търсене на международна закрила, 

както и да осигури включването на аспекта за равенството между половете на 

всички етапи от процедурата по предоставяне на убежище, като се съобрази с 

Насоките на ВКБООН от 2002 г. относно защитата срещу преследване, свързано с 

пола; 

39. призовава Комисията и държавите членки да засилят използването на съобразени 

с пола подходи за задоволяване на специфичните нужди на жени и момичета, 

които се нуждаят от международна закрила, като се обръща особено внимание на 

предоставянето на помощ за момичета и жени, жертви на насилие, основано на 

пола, в страната на произход и по миграционните маршрути; 

40. осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу ЛГБТИК лица; 
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призовава ЕСВД да повишава и насърчава глобалната осведоменост относно 

правата на ЛГБТИК лицата чрез външните действия на ЕС, за да се сложи край на 

дискриминацията, с която те се сблъскват всеки ден, в съответствие с нейните 

насоки за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от 

ЛГБТИ лица; 

41. осъжда факта, че в някои държави жените все още имат ограничен достъп до 

процесите на вземане на решения и по този начин са лишени от своите основни 

граждански права. 
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