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Przedmiot: Opinia w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii 
Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018 
(2019/2125(INI))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

W ramach wspomnianej procedury zwrócono się do Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia o wydanie opinii na użytek komisji, której Pani przewodniczy. Na 
posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. komisja postanowiła przedstawić tę opinię w formie 
pisma.

Na tymże posiedzeniu1 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia rozpatrzyła tę kwestię 
i postanowiła zwrócić się do Podkomisji Praw Człowieka, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Evelyn Regner

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Evelyn Regner (przewodnicząca), Gwendoline Delbos-Corfield 
(wiceprzewodnicząca), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (członkowie) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(zastępcy członków), Anne-Sophie Pelletier (zgodnie z art. 209 ust. 7 Regulaminu).
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WSKAZÓWKI

1. przypomina, że drugi unijny plan działania w sprawie równości płci jest jednym 
z podstawowych narzędzi UE służących poprawie sytuacji w dziedzinie równości płci 
w państwach trzecich; wzywa Komisję, by dokonała oceny ogólnego wpływu tego 
planu po jego wygaśnięciu, a także uwzględniła rezolucję Parlamentu z dnia 
8 października 2015 r. w sprawie odnowienia planu działania UE w zakresie równości 
płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście rozwoju oraz rezolucję Parlamentu 
z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb 
Komisji (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana 
losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–
2020”, a także by na podstawie zaleceń zawartych w tych rezolucjach wprowadziła 
trzeci plan działania w sprawie równości płci zawierający konkretne ambitne cele 
w zakresie sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i przyznała temu 
planowi mu status komunikatu w sprawie równości płci; przypomina w tym kontekście 
zobowiązanie kandydatki na komisarza do spraw partnerstw międzynarodowych Jutty 
Urpilainen podjęte podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim 1 października 
2019 r. do wprowadzenia trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci, 
podkreślając szczególny wpływ tego planu na osiągnięcie równości płci w ramach 
partnerstw międzynarodowych;

2. zwraca uwagę na wynikający z Traktatu obowiązek promowania przez UE równości 
płci i zadbania o to, by aspekt płci był uwzględniany we wszystkich działaniach UE, 
w tym w działaniach zewnętrznych; podkreśla, że w sprawozdaniu z wdrażania 
drugiego unijnego planu działania w sprawie równości płci z 2018 r. oceniono, że dzięki 
połączeniu uwzględniania aspektu płci i konkretnych środków i działań poczyniono 
znaczne postępy; wyraża uznanie dla praktyki włączania praw kobiet i równości płci 
w dialog na temat praw człowieka, a także dla konkretnych wysiłków na rzecz 
włączenia kwestii płci do zagadnień dotyczących wspólnego bezpieczeństwa i obrony; 
wzywa do podjęcia globalnych inicjatyw, odpowiedniego finansowania i systemowego 
podejścia do uwzględniania aspektu płci w polityce zewnętrznej i działaniach 
zewnętrznych, zwłaszcza w dziedzinie handlu, zatrudnienia, edukacji, rozwiązywania 
konfliktów i budowania pokoju, klimatu i środowiska, rolnictwa, eliminacji ubóstwa, 
walki z handlem ludźmi, migracji i sporządzania budżetu; podkreśla, że delegatury UE 
powinny odgrywać większą rolę w koordynacji zagadnień dotyczących płci, między 
innymi dzięki stworzeniu punktów kontaktowych ds. równouprawnienia płci tam, gdzie 
dotychczas nie powstały, oraz za pośrednictwem działań głównej doradczyni ESDZ 
ds. płci w państwach trzecich, a także w drodze przeznaczenia na ten cel odrębnych 
środków budżetowych i wykorzystania analizy aspektu płci zawierającej dane 
segregowane według kryterium płci;

3. ubolewa, że roczne sprawozdanie Komisji na temat praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2018 r. nie potwierdza wyraźnie coraz bardziej widocznego wrogiego 
nastawienia wobec praw kobiet w skali świata, w szczególności w odniesieniu do 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego i praw w tym zakresie, oraz wyraża 
zaniepokojenie faktem, że Komisja nie przedstawiła żadnej strategii przeciwdziałania 
temu zjawisku; podkreśla, że wymagane jest, aby działania zewnętrzne UE, w tym jej 
polityka rozwoju, prowadziły do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju 
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związanych ze zdrowiem; zdecydowanie potępia przywrócenie i rozszerzenie zakresu 
stosowania „zasady globalnego knebla” przez administrację Donalda Trumpa i jej 
szkodliwy wpływ na dostęp kobiet i dziewcząt do kompleksowej opieki zdrowotnej 
oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych, które stanowią podstawowe prawa 
człowieka, oraz ponawia apel do UE, aby wraz z państwami członkowskimi dokładnie 
zbadała i rozważyła wypełnienie luki w finansowaniu w tej dziedzinie powstałej 
w wyniku wspomnianego działania;

4. podkreśla alarmujący wzrost przemocy wobec kobiet i wzywa do podjęcia dalszych 
działań w celu ratyfikowania i wdrożenia konwencji stambulskiej w całej Europie; 
wzywa delegatury UE do uwzględnienia problemu przemocy wobec kobiet przy 
opracowywaniu zaleceń dla poszczególnych krajów oraz do promowania mechanizmów 
ochrony i wsparcia dla ofiar; zwraca się do ESDZ o lepsze wdrażanie unijnych 
wytycznych dotyczących osób LGBTI;

5. wyraża uznanie w związku z kontynuacją ogólnoświatowej inicjatywy „Spotlight” 
podjętej przez UE i ONZ oraz w związku z realizacją projektów mających na celu 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie przez 
przeciwdziałanie problemowi przemocy ze względu na płeć oraz szkodliwym 
praktykom, takim jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, wczesne i przymusowe 
małżeństwa oraz handel ludźmi; przyznaje jednak, że szeroko zakrojonej, powszechnej 
i głęboko zakorzenionej przemocy oraz szkodliwym praktykom nie można 
przeciwdziałać wyłącznie w ramach projektów, wzywa zatem do przyjęcia 
systematycznego i kompleksowego planu działania przewidującego zaangażowanie 
chłopców i mężczyzn, przeciwdziałanie normom i stereotypom dotyczącym płci oraz 
wprowadzanie zmian we wszystkich dziedzinach i na szczeblu globalnym, zgodnie 
z Konwencją ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

6. wzywa nowe kolegium komisarzy, by pod kierownictwem komisarza ds. równości, 
komisarza ds. partnerstw międzynarodowych i wysokiego przedstawiciela zapewniło 
ścisłą współpracę i spójność w odniesieniu do kwestii równości płci i uwzględniania 
aspektu płci; wzywa UE do zapewniania regularnego wsparcia wyspecjalizowanym 
organizacjom lokalnym działającym na rzecz praw kobiet i obrońcom praw kobiet, 
a także do zagwarantowania ochrony obrońcom praw kobiet i obrońcom praw osób 
LGBTI, których bezpieczeństwo może być zagrożone w krajach ich pochodzenia.


