
 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И 
ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ

Брюксел, 12.12.2011 
COM(2011) 886 окончателен 

  

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СЪВЕТА 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ОСНОВАТА 
НА ВЪНШНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС – 

КЪМ ПО-ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД 

 



 

BG 2   BG 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Контекстът: ЕС като световна сила в областта на правата на човека ................................. 5 

Предизвикателствата................................................................................................................ 6 

Отговорът на ЕС ....................................................................................................................... 7 

A. Преразглеждане на изпълнението: ефективни, специално разработени 
действия ..................................................................................................................... 8 

Оптимизиране на въздействието на място чрез персонализирани подходи ...................... 8 

Постигане на резултати по хоризонтални въпроси чрез подход, основан на кампании... 9 

Нов подход в отношенията със съседните и по-далечните държави .................................. 9 

Работа в партньорство с гражданското общество............................................................... 10 

Б. Единен подход към политиката .......................................................................... 11 

Демокрация и избори ............................................................................................................. 11 

Сътрудничество за развитие ................................................................................................. 12 

Клаузи за правата на човека .................................................................................................. 13 

Търговска политика ............................................................................................................... 13 

Информационни и комуникационни технологии ............................................................... 14 

Бизнесът и правата на човека ................................................................................................ 14 

Предотвратяване на конфликти ............................................................................................ 14 

Управление на кризи.............................................................................................................. 15 

Борба с тероризма .................................................................................................................. 15 

Свобода, сигурност и правосъдие......................................................................................... 16 

Пълна съгласуваност на политиката .................................................................................... 16 

В. Изграждане на силни партньорства................................................................... 17 

Многостранно сътрудничество ............................................................................................. 17 

Международно правосъдие ................................................................................................... 18 

Регионални организации ....................................................................................................... 18 

Въздействие чрез диалог ....................................................................................................... 18 

Отговор на сериозни нарушения .......................................................................................... 19 

Г. Използване на колективната сила на Европа .................................................. 19 

Европейският парламент ....................................................................................................... 19 



 

BG 3   BG 

Държавите-членки.................................................................................................................. 20 

Постоянен капацитет по въпроси, свързани с правата на човека, в рамките на Съвета на 
ЕС............................................................................................................................... 20 

Изграждане на култура за зачитане на правата на човека и демокрацията...................... 20 

Преосмисляне на начина на комуникиране на ЕС .............................................................. 21 

Следващи стъпки.................................................................................................................... 22 



 

BG 4   BG 

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СЪВЕТА 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ОСНОВАТА 
НА ВЪНШНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС – 

КЪМ ПО-ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД 

Всички права на човека – граждански, политически, икономически, социални и 
културни – са универсални по своя характер и важат за всички и навсякъде. Зачитането 
на правата на човека и основните свободи е в основата на Европейския съюз. Защитата 
и утвърждаването на правата на човека са червената нишка, която е обща за всички 
действия на ЕС, както у дома, така и в чужбина. По отношение на правата на човека и 
демокрацията Европейският съюз трябва да отстоява принципите си, когато става 
въпрос за нормите и ценностите, които се стреми да защитава, да търси съзидателни 
начини да прави това и да бъде абсолютно решен да постигне конкретни резултати. 

Целта на настоящото съобщение е да се открие дискусия с останалите европейски 
институции за начините, по които външната политика на ЕС относно правата на човека 
и демокрацията да стане по-активна, по-съгласувана и по-ефективна. За постигането на 
качествена промяна в ефективността на ЕС, в съобщението се излага визия за това как 
ЕС да разшири, задълбочи и рационализира своите действия на световната сцена така, 
че да допринесе в реална степен за добруването на хората. 

Съобщението предлага действия в четири области – механизми за изпълнение, 
включване в политиките, изграждане на партньорства и единна позиция. С него се 
търсят становищата на Съвета и Европейския парламент за начините за 
оползотворяване на възможностите и преодоляване на предизвикателствата. 
Съобщението предлага обща насока, около която да се обединят становища и факти, 
включително от други заинтересовани страни, така че да се укрепи стратегията на ЕС за 
правата на човека в контекста на външните действия. 
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„Дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите 
принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да 
насърчава в останалата част от света: демокрацията, правовата държава, 

универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, 
зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на 

международното право.“ 

Договор за Европейския съюз, член 21 

Контекстът: ЕС като световна сила в областта на правата на човека 

Изминаха десет години от публикуването на съобщението на Комисията от 8 май 
2001 г. относно „Ролята на Европейския съюз за насърчаване на правата на човека и 
процеса на демократизация в трети страни“. Оттогава в света настъпиха сеизмични 
промени – от събитията на 11 септември до Арабската пролет. Събитията през 2011 г. в 
Близкия изток и Северна Африка показват централното значение на правата на човека и 
демокрацията. Понастоящем е важно да се подновят усилията на ЕС за разработването 
на ефективен отговор на предизвикателствата пред правата на човека и демокрацията в 
световен план. 

В своята външна дейност Европейският съюз е разработил широк набор от 
инструменти на политиката и насоки, с които да приложи на практика своя ангажимент 
по отношение на правата на човека и демокрацията, като работи съвместно с 
държавите-членки на ЕС и Европейския парламент, както и с представители на 
гражданското общество. Редица насоки, приети от Съвета, (както и други подобни 
инструменти) направляват действията на EС по отношение на ключови проблеми в 
областта на правата на човека, като смъртното наказание, борбата срещу изтезанията, 
защитата на хората, отстояващи зачитането на правата на човека, свободата на 
вероизповеданието или на религиозните убеждения, правата на детето, правата на 
жените или сексуалната ориентация. За отговора на ЕС в подкрепа на демокрацията бе 
създадена нова основа благодарение на Програма за действие. 

На тази основа ЕС повдига пред други държави въпроси, свързани с правата на човека 
и положението на хората, които са застрашени, като прави това във все по-голям брой 
диалози и консултации, посветени на правата на човека, по време на политически 
срещи, в рамките на дипломатически постъпки или пред обществеността. ЕС предлага 
своите съвети и подкрепа за укрепването на демократичните институции и правата на 
човека, като същевременно взема мерки за налагане на ограничителни мерки при 
сериозни нарушения на правата на човека. Ключов елемент в действията на ЕС е 
тясната ангажираност и подкрепа за гражданското общество. 

Освен това ЕС има водеща роля в създаването в рамките на ООН, Съвета на Европа и 
ОССЕ на силни стандарти и механизми за утвърждаване и защита на правата на човека. 
ЕС работи в сътрудничество с други организации и заинтересовани страни, за да 
гарантира, че ООН заема позиция по отношение на сериозни нарушения на правата на 
човека в конкретни държави и за да бъдат отчетени ключови опасения, свързани с 
правата на човека. 

ЕС поставя правата на човека в центъра на своята политика за разширяване, 
управлявана от критериите от Копенхаген. 
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Всеобщата декларация за правата на човека определя международни стандарти за 
всички държави-членки на ООН. Всяка държава-членка на ООН е страна по поне един 
от шестте основни договора, свързани с правата на човека и вдъхновени от Всеобщата 
декларация, като 80 % от държавите са ратифицирали най-малко четири от тях, а 
процесът на ратификация продължава. По отношение на трудовите права в световен 
план е постигнато добро равнище на ратифициране на осемте основни конвенции на 
МОТ относно трудовите стандарти, като те са ратифицирани от всички държави-членки 
на ЕС. Следователно налице е световна правна рамка, а истинското предизвикателство 
се състои в осигуряването на нейното прилагане. 

ЕС е застъпник за правата на човека във и извън своите граници въз основа на това, че 
правата на човека са крайно необходими както за личното достойнство и социалната 
справедливост, така и за насърчаване на международния мир, благоденствие и 
стабилност. 

Предизвикателствата 

През последните години се появиха няколко предизвикателства. На първо място, 
легитимността на международните норми и стандарти за права на човека и демокрация 
се поставя под съмнение, понякога от страна на нововъзникващите сили, с които ЕС се 
стреми към сътрудничество. В рамките на ООН някои държави оспорват утвърдени 
норми за права на човека, като изказват мнението, неоснователно, че нарушаването на 
правата на човека може да бъде оправдано от културни различия. Закони за 
богохулството се използват за ограничаване на свободата на изразяване. Настоящата 
икономическа криза доведе до допълнителна промяна в световната икономика, което на 
свой ред накара някои да поставят под съмнение универсалния характер и полезността 
на правата на човека. Когато ЕС защитава правата на човека в области като 
премахването на смъртното наказание или сексуална ориентация, той често се натъква 
на възражения. 

Дори когато международните стандарти са общоприети, прилагането им на национално 
равнище често остава бавно. Жените и момичетата продължават да се сблъскват с 
дискриминация и насилие. Широко разпространена е дискриминацията въз основа на 
сексуалната ориентация и половата идентичност. През последното десетилетие не се 
отбелязва достатъчен напредък в премахването на изтезанията и нечовешкото 
третиране, нито в областта на защитата и утвърждаването на правата на детето. ЕС 
изигра ключова роля за създаването на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания и е пълноправна страна по нея, но все още са налице значителни 
предизвикателства за осигуряване на пълното ѝ прилагане. 

Съществува и впечатлението, че изявленията на ЕС за правата на човека и 
демокрацията не винаги са напълно отразени в неговите външни или вътрешни 
политики. В контекста на Арабската пролет имаше дебат дали по-рано ЕС е направил 
достатъчно в подкрепа на гражданското общество и за насърчаване по-скоро на 
промяната, отколкото на стабилността. В същото време резултатите в рамките на ЕС в 
областта на правата на човека са подложени на все по-голям контрол. 

Накрая, от глобализацията произтичат нови предизвикателства за защитата на правата 
на човека. В контекста на все по-изразеното международно измерение и по-голямата 
взаимозависимост на икономиките възникват нови участници, което има сложни 
последици по отношение на правата на човека. Докато задълженията за зачитане на 
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правата на човека по традиция засягат държавите, днес нарушенията на тези права 
могат да се извършват от широк кръг от участници, като приемат различни форми, от 
отнемането на земя от коренното население до износа на нови технологии, използвани 
за налагане на цензура и наблюдение. Въпреки че в много държави глобализацията 
съдейства за подобряване на положението на голям брой хора, като намалява бедността 
и отваря обществата, в други държави тя е обвинявана за задълбочаване на 
неравенствата и засилване на дискриминацията и експлоатацията. 

Отговорът на ЕС 

ЕС не винаги успява да бъде толкова ефективен и обединен в позицията си, колкото е 
възможно. Предстоящата задача е постигането на яснота, последователност и 
ефективност на политиката чрез по-интелигентни и по-стратегически действия. Това е 
още по-наложително и поради обещанието, залегнало в Договора от Лисабон, за 
поставяне на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона в центъра на 
всички външни действия на ЕС и за осигуряване на съгласуваност между различните 
области на външната му дейност и прилагането на принципите на външната политика 
на ЕС. 

По-долу са изложени основните елементи на една стратегическа рамка – предложение 
за визия и действия, за които европейските институции могат да допринесат своя опит 
и възгледи. 

Целта на ЕС следва да продължи да бъде предотвратяване на нарушаването на правата 
на човека, а когато е извършено такова нарушение – гарантиране на достъп до 
правосъдие и обезщетение за жертвите и търсене на отговорност от извършителите. 

По този начин ЕС следва да потвърди своя ангажимент към универсалността, 
неделимостта и взаимната обвързаност на всички права на човека – граждански, 
политически, икономически, социални и културни. Зачитането на правата на човека е 
залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека, Устава на ООН и 
международните правозащитни договори. 

Демокрацията е универсална ценност, основана на свободно изразената воля на хората 
да определят своите политически системи. Правата на човека и демокрацията вървят 
ръка за ръка с овластяващите свободи – свободата на изразяване, на сдружаване и на 
събирания, които са в основата на демокрацията. Събития, като например Арабската 
пролет, доказват за пореден път, че свободата не може да бъде потъпквана. 

ЕС смята, че зачитането на върховенството на закона, в това число достъп до 
правосъдие и право на справедлив съдебен процес, е от основно значение за защитата 
на правата на човека и демократичните принципи. 

ЕС следва да се ангажира да утвърждава и защитава свободата, достойнството, 
равенството и справедливостта за всички като ключов приоритет на външната 
политика. Правата на човека и демокрацията следва да бъдат „червената нишка” във 
външните политики на ЕС. Отстояването на тези цели е важно за постигането на други 
цели, като сигурност, развитие, икономическо участие и социално приобщаване. 
Правата на човека и демокрацията трябва да бъдат взети под внимание на всеки етап от 
процеса на вземане на решения във външната политика. 
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Външните действия на ЕС трябва да бъдат в съответствие с правата, съдържащи се в 
Хартата на основните права на ЕС, която с Договора от Лисабон стана задължителна, 
както и с правата, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека. 

За да отстоява тези принципи, ЕС трябва да преразгледа своите механизми, процеси и 
структури за изпълнение. Необходими са действия в редица области, в това число: 

– относно външните механизми за изпълнение – дали целите за демокрация и 
зачитане на правата на човека няма да бъдат по-добре постигнати посредством 
подход, специално разработен според нуждите на всяка държава, въз основа на 
принципа „отдолу нагоре“, съчетан с широкообхватни кампании в световен 
план по конкретни теми? 

– относно процеса – как може ЕС да стане по-единен в целия спектър на 
политиките и институциите на ЕС, а също и във външен план в работата с 
международните партньори, неправителствени организации, регионални групи 
и международни организации? 

– относно вътрешните структури – следва ли да определим като приоритет 
завършването на мрежа от центрове в областта на правата на човека и 
демокрацията в делегациите на ЕС по света, както и създаването на постоянен 
капацитет в рамките на Съвета по въпроси на външната дейност, свързани с 
правата на човека и демокрацията? 

A. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: ЕФЕКТИВНИ, СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ 
ДЕЙСТВИЯ 

Оптимизиране на въздействието на място чрез персонализирани подходи 

По традиция, спрямо своята стратегия за правата на човека ЕС е приел подход „отгоре 
надолу“, споразумявайки се в Брюксел за приоритетите на световно равнище и 
впоследствие стремейки се да ги прилага чрез политически диалози и срещи с трети 
държави. Но макар и принципите и целите да са универсални, непосредствените 
приоритети, а оттам и начините и времевите рамки за тяхното постигане, могат и 
трябва да се различават за отделните държави. 

Така, докато общите цели на политиката на ЕС в областта на правата на човека и 
демокрацията остават валидни и непроменени, за постигането на конкретни резултати е 
по-вероятно да допринесе използването на подход, който се стреми да намери 
съответствие между целите в дадена страна и реалните обстоятелства на място, 
отколкото един универсален подход. Ето защо като неразделна част в цялостната 
стратегия на ЕС спрямо дадена държава следва да се включват специални, съобразени с 
условията на тази държава стратегии за правата на човека и демокрацията. Това ще 
спомогне за определянето на приоритети и рационализирането на работата, особено 
тази на делегациите на ЕС и посолствата на държавите-членки, като в същото време се 
използва по-добре подходящата комбинация от инструменти на ЕС и се работи в онези 
области, които има най-голяма вероятност да доведат до трайни подобрения и промени. 
Това не означава например, че ЕС не следва да осъжда използването на смъртното 
наказание в държава, която го прилага, а по-скоро че това не следва да бъде 
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единственият акцент в усилията на ЕС за защита на правата на човека, когато 
действията в друга област биха могли да стимулират промяна. 

Понастоящем ЕС е в процес на разработване на стратегии за правата на човека за над 
150 държави (като крайната цел е да бъдат обхванати всички държави). Тези стратегии 
имат за цел да помогнат на ЕС да приспособи своя подход и да има по-силно 
положително въздействие на място. Стратегиите за отделните страни целят 
обединяване на ресурсите на дипломатическите мисии на държавите-членки и 
делегациите на ЕС на място. Те установяват специфични за страната приоритети и 
цели, които могат да бъдат включени във всички съответни външни политики на ЕС, 
като например политиката за развитие, за търговия или за сигурност, и по този начин да 
станат част от общите политически и икономически връзки на ЕС с дадена страна. Те 
се изготвят като се вземат под внимание становищата на гражданското общество. 

ЕС ще гарантира, че стратегиите по държави за правата на човека се отчитат в рамките 
на диалозите за правата на човека, при изработването на политиките и при планирането 
и осъществяването на финансова помощ за трети страни, включително в рамките на 
националните стратегически документи след 2013 г. 

Постигане на резултати по хоризонтални въпроси чрез подход, основан на 
кампании 

В допълнение към специално разработените стратегии за всяка държава, ЕС следва да 
определи хоризонтални теми, за които да действа колективно под формата на 
ограничени във времето, целенасочени кампании. Дългосрочната работа в подкрепа на 
Международния наказателен съд (МНС) и премахването на смъртното наказание са 
добри примери за това. Такива кампании следва да бъдат съчетание на колективните 
усилия от страна на всички институции на ЕС и отделни държави-членки на ЕС. 

Върховният представител предложи през следващите три години усилията да се 
съсредоточат върху три теми: 

– съдебна реформа, с акцент върху правото на справедлив съдебен процес; 

– права на жените – надграждане на комплексния подход на ЕС към жените, 
мира и сигурността, както и стратегията на ЕС за равенството между жените и 
мъжете; 

– права на детето – надграждане на „Програмата на ЕС за правата на детето“ 
и насоките на ЕС за децата.  

Институциите и държавите-членки на ЕС трябва да участват в определянето на 
специфични, измерими, достижими, реалистични и ограничени във времето цели, 
заедно с планове за изпълнение, за всяка от кампаниите. 

Нов подход в отношенията със съседните и по-далечните държави 

Неотдавнашният преглед на Европейската политика на съседство доразви политиките 
на ЕС в подкрепа на демокрацията. Новият подход се основава на взаимна отчетност и 
засилен ангажимент към универсалните ценности на правата на човека, демокрацията и 
върховенството на закона, включително засилен стратегически диалог в това 
отношение. С него се въвеждат две понятия: „силна демокрация“, насочено към 
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определянето на минимални необходими постижения, спрямо които да се оцени 
напредъкът, и „повече за повече“, като се възнаграждават страните, готови да 
постигнат реален напредък по пътя към демокрацията чрез предоставянето на 
допълнителни средства за сътрудничество. Обратният принцип на „повече за повече“ 
също следва да се прилага. Ще бъдат засилени партньорствата с гражданското 
общество и ще бъде предоставена допълнителна финансова помощ, включително чрез 
нов специален механизъм за финансиране.  

Работа в партньорство с гражданското общество 

ЕС трябва да работи в тясно сътрудничество с гражданското общество и да използва 
неговия експертен опит и алтернативни канали за комуникация. Дългогодишният 
диалог между служителите, неправителствените организации, стопанските среди, 
профсъюзите и медиите е необходимо да се развива. ЕС следва да продължи да 
подкрепя динамичните граждански общества, които са от жизненоважно значение за 
демократичните държави, както и социалните партньори, които са от ключово значение 
за осъществяването на реформите. Дори там, където няма или има съвсем малка 
разумна перспектива за ефективно сътрудничество с правителството, това не следва да 
означава отслабване на контактите с гражданите на тази държава. В такива случаи е 
още по-необходимо ЕС да е в контакт с гражданското общество и мирната политическа 
опозиция, подкрепяйки защитниците на правата на човека, изправени пред рискове и 
заплахи. ЕС трябва да продължи да изразява протеста си относно специфични ситуации 
и нарушения на правата на човека или потъпкване на демокрацията, с особен акцент 
върху запазване или създаване на необходимите възможности за развитие на 
гражданското общество. 

По всички аспекти на политиката на Съюза за правата на човека ЕС прилага 
систематичен подход за консултации с международни и местни НПО в областта на 
правата на човека. Специално внимание ще бъде обърнато на подкрепата за 
създаването в трети държави на онези условия, които позволят на гражданското 
общество да действа свободно. Годишният форум ЕС―НПО по правата на човека 
следва да продължи осъществяването на преглед на действията на ЕС и да допринася за 
тях. 

Защитниците на правата на човека са незаменими партньори за ЕС в утвърждаването и 
защитата на правата на човека в световен мащаб и са ключови партньори на 
делегациите на ЕС и дипломатическите мисии на държавите-членки в трети страни. ЕС 
следва да продължи да подкрепя ефективното прилагане на насоките на ЕС относно 
защитниците на правата на човека, включително чрез повишаване на осведомеността 
сред всички заинтересовани страни. ЕС следва да продължи да дава отговор при 
спешна необходимост от закрила на защитници на правата на човека, изправени пред 
непосредствена опасност, по-специално чрез схема за спешен подслон на равнище ЕС. 
Политическата подкрепа на защитниците на правата на човека се допълва от специална 
финансова помощ от ЕИДПЧ, като се отчитат специфичните препятствия, които тези 
хора срещат в ежедневната си работа. 

Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), с финансови 
средства в размер на 1,1 млрд. EUR за периода 2007—2013 г., е израз на ангажимента 
на ЕС за насърчаване и подкрепа на демокрацията и правата на човека чрез осигуряване 
на подкрепа за гражданското общество и правозащитните институции в цял свят. За 
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предстоящата многогодишна финансова рамка за 2014―2020 г. Комисията е 
предложила увеличаване на финансирането до 1,4 млрд. EUR (в цени от 2011 г.) 

В контекста на многогодишната финансова рамка ще бъдат представени предложения 
за придаване на допълнителна гъвкавост на ЕИДПЧ, така че той да дава по-добри, по-
бързи и повече резултати, така че повече организации да имат достъп до средствата и 
да се гарантира бърз отговор на потребностите на гражданското общество в държавите, 
където то е изправено пред най-неотложни и трудни условия. 

Б. ЕДИНЕН ПОДХОД КЪМ ПОЛИТИКАТА 

ЕС е решен да постави демокрацията и правата на човека в центъра на своята външна 
дейност, като червена нишка, която преминава през всяко действие, предприето от 
Съюза. В Договора за Европейския съюз ясно се посочва, че правата на човека и 
демокрацията са ръководни принципи за всички дейности на ЕС. Има възможност за 
по-голямо обединяване на позициите в широк кръг политики на ЕС, така че заедно те 
да постигнат пълния си потенциал. 

Редица политики на ЕС с външно измерение имат ясна връзка с правата на човека и 
демокрацията, включително политиките за сътрудничество за развитие, търговията, 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие, борбата с тероризма, управлението 
на кризи, предотвратяването на конфликти и управлението на интернет. 

Всички действия, разработени в рамките на тези политики (както и мерките за 
прилагане, предприети от държавите-членки в рамките на тяхната компетентност) 
трябва да продължат да бъдат напълно съвместими със зачитането, защитата и 
насърчаването на правата на човека. 

Демокрация и избори 

По отношение на подкрепата за демокрация, ЕС и неговите държави-членки са поели 
твърд ангажимент към принципа на демокрация, залегнал в договорите и 
конституциите и черпещ сили от установени парламентарни традиции. През 2009 г. ЕС 
прие стратегия и Програма за действие за подкрепа на демокрацията в своите външни 
действия. В нея се отправя призив за по-голяма съгласуваност на политиката и по-
координирано използване на инструментите, в духа на Договора от Лисабон. 

Изборите имат жизненоважна роля за широк набор от права на човека, като например 
свободата на изразяване, на сдружаване и на събирания. ЕС е основен партньор в 
предоставянето на подкрепа за провеждане на избори и помага на държавите партньори 
в осъществяването на надеждни, прозрачни и приобщаващи изборни процеси. Освен 
това ЕС разполага с важен инструмент под формата на мисиите за наблюдение на 
избори. Препоръките от тези мисии представляват много полезен принос за 
допълнителна подкрепа на правата на човека и демокрацията в дадена държава. При 
наблюдението на избори ЕС ще обърне по-голямо внимание на участието както в 
ролята на гласоподаватели, така и на кандидати, на жените и националните малцинства, 
както и на хората с увреждания. Особено важен елемент от стратегията на ЕС е 
установяването на полезно взаимодействие между подкрепата на провеждане на избори 
и наблюдението на избори. ЕС ще използва докладите от мисиите за наблюдение на 
избори. 
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Изборният процес сам по себе си не може да поддържа демокрацията. Подходът на ЕС 
към демокрацията следва да създаде полезни взаимодействия между пряката подкрепа 
за изборния процес, политическото общество (парламентите и политическите партии, 
гражданското общество и медиите) и подкрепата за други важни компоненти на 
изграждането на държавността, като върховенството на закона, съдебната система, 
реформата на публичната администрация и децентрализацията. 

ЕС укрепва прилагането на Програмата за действие за подкрепа на демокрацията, 
като започна първи кръг от действия с редица пилотни държави, като използва 
компонента „демокрация“ на ЕИДПЧ и като се стреми към по-добра съгласуваност в 
използването на политическите и финансовите инструменти във цялостния си подход 
към подкрепа на демокрацията в световен мащаб. Отговорът на ЕС по отношение на 
неотдавнашните събития в Северна Африка се основаваше на инициативи, предприети 
в рамките на прегледа на Европейската политика на съседство, в допълнение към 
разработване на методология за подкрепа на реформите, които изграждат устойчива 
демокрация. Това означава прилагане на положителни и отрицателни стимули, според 
целесъобразното, и разработване на показатели за оценка на напредъка в областта на 
правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. 

Сътрудничество за развитие 

Дневният ред относно правата на човека е тясно взаимосвързан с този на 
сътрудничеството за развитие. Зачитането на правата на човека е от основно значение 
за пълното постигане на целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). ЕС отдавна е поел 
ангажимент да гарантира включване на зачитането на правата на човека и 
демократичното развитие във всички аспекти на сътрудничеството за развитие. Това 
може да се осъществява под формата на гарантиране на прозрачността в процеса на 
вземане на решения, така че да се осигури пълноправното участие на жените и 
маргинализираните групи, като по този начин се избягва да се допринася за по-
нататъшното им изключване. Трябва да се положат усилия, за да се гарантира, че 
програмите и проектите за развитие, финансирани от ЕС, допринасят за изпълнението 
от страна на държавите партньори на техните международни задължения в областта на 
правата на човека, включително препоръките на органите на ООН при всеобщия 
периодичен преглед, както и други органи за наблюдение, като МОТ. Свързването на 
правата на човека, демокрацията и развитието е от съществено значение за постигането 
на успех в различни области, от достъпа до вода и хигиенни условия до 
продоволственото осигуряване. 

Неотдавна публикуваното съобщение „Повишаване на въздействието на политиката на 
ЕС за развитие: програма за промяна“ подчертава предизвикателството за по-добро 
подпомагане на усилията на страните партньори в изпълнението на техните 
национални и международни задължения в областта на правата на човека. ЕС се 
ангажира да гарантира по-пряка връзка между резултатите, постигнати от дадена 
държава по отношение на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона 
и програмирането, условията и каналите за помощ, както и прегледа на пряката 
бюджетна подкрепа. 

При оценяването на договорите за пряка бюджетна помощ могат да бъдат добавени 
конкретни условия за подпомагане на силна и устойчива демокрация и права на човека, 
в съответствие със съобщението на Комисията относно „Бъдещия подход към 
бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави“. 
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Стратегиите за всяка страна за правата на човека и подходът, основан на зачитане на 
правата на човека, следва да гарантират, че аспектите, свързани с правата на човека и 
демокрацията, са отразени в целия процес за сътрудничество за развитие, както и да 
осигурят последователност между политическия и стратегическия диалог по въпросите 
на правата на човека и сътрудничеството за развитие. 

Клаузи за правата на човека 

От 1995 г. насам ЕС включва в своите политически рамкови споразумения с трети 
държави клауза за правата на човека. През 2010 г. Съюзът потвърди тази своя политика. 
Клаузата понастоящем се съдържа в споразумения с над 120 държави, като 
допълнителни споразумения са в процес на договаряне. Клаузата предоставя основа за 
сътрудничеството в областта на правата на човека и за насърчаване зачитането на 
правата на човека по отношение на всички области, обхванати от тези споразумения. 
Клаузата също така представлява правното основание за мерките, предприети в отговор 
на нарушения на правата на човека. Тези мерки могат да включват прекъсване на 
провеждането на срещи или на програми за техническо сътрудничество със засегнатата 
държава.  

Търговска политика 

Общата търговска политика е една от най-видимите прояви на външната дейност на 
ЕС. Дневният ред на ЕС в областта на търговията и правата на човека следва да бъде 
съгласуван, прозрачен, предвидим, изпълним и ефективен. Предизвикателството се 
състои в това търговската дейност да подпомага, а да не пречи на зачитането на правата 
на човека. 

Подходът на ЕС към търговската политика е насочен към използване на положителни 
стимули, като се използват търговски преференции за насърчаване на зачитането на 
правата на човека, заедно с процес на диалог относно условията за поддържане на тези 
преференции. Търговските партньори на ЕС се различават значително и ето защо 
начинът, по които се гарантира съгласуваност с правата на човека, трябва да отразява 
това многообразие. Един от примерите за този подход е схемата на общата система за 
преференции „ОСП+“, която предоставя допълнителни преференции на държавите, 
които се ангажират да прилагат основни универсални ценности относно правата на 
човека, правата на работниците, опазването на околната среда и управлението. 
Споразуменията на ЕС за свободна търговия са свързани с политическите рамкови 
споразумения на ЕС (вж. предишния раздел относно Клаузи за правата на човека). 
Когато ЕС решава дали да започне или приключи преговори за ССТ, Съюзът следва да 
вземе предвид ситуацията, свързана със зачитането на правата на човека в държавата 
партньор. 

Договорът от Лисабон предостави нови правомощия в областта на инвестиционната 
политика. Общата инвестиционна политика на ЕС следва да се ръководи от принципите 
и целите на външната дейност на Съюза, включително в областта на правата на човека. 

Целите, свързани с правата на човека, се подпомагат и чрез специфични търговски 
мерки. Примерите в това отношение включват Регламент № 428/2009 за контрол на 
износа на изделия и технологии с двойна употреба, Регламент № 1236/2005 относно 
търговията със стоки, които могат да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно 
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наказание или изтезание, и Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС относно износа 
на оръжие.  

Информационни и комуникационни технологии 

Развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като 
интернет, мобилната телефония и социалните медии, има огромен потенциал да 
насърчава зачитането на правата на човека като свободата на изразяване и на 
сдружаване. Глобалният обмен на информация действително може да овласти 
гражданското общество и защитниците на правата на човека. Същевременно обаче 
технологичното развитие може също така да засили авторитарните държави, като 
увеличи възможностите за наблюдение и цензуриране. Понастоящем за европейските 
предприятия няма ясни стандарти относно продажбата на такива технологии на 
авторитарни държави, както и относно предоставянето на следпродажни услуги, като 
например обучение и консултации. От тази гледна точка ЕСВД и съответните служби 
на Комисията ще изработят подходящи мерки, за да се гарантира, че хората не са 
подложени на безразборна цензура или масово наблюдение, когато използват интернет 
или други ИКТ, и наистина могат да ги използват пълноценно за насърчаване на 
зачитането на правата на човека, като същевременно отчитат неприкосновеността на 
личния живот и защитата на личните данни. 

Бизнесът и правата на човека 

Корпоративната социална отговорност (КСО) дава възможност на предприятията да 
интегрират на доброволна основа социалните и екологичните проблеми в своята 
стопанска дейност и във взаимодействието си със съответните заинтересовани страни. 
Европейските предприятия следва да бъдат насърчавани да предприемат подходящи 
надлежни проверки, за да гарантират, че техните дейности зачитат правата на човека, 
без значение къде се осъществяват. 

Глобализацията създаде повече възможности за предприятията да допринасят за 
защитата на правата на човека, но и по-големи рискове от участие на бизнеса в 
нарушаването на тези права. ЕС приветства Ръководните принципи на ООН за бизнес и 
права на човека, одобрени единодушно от Съвета на ООН по правата на човека през 
юни 2011 г. През октомври 2011 г. Европейската комисия публикува съобщение 
относно корпоративната социална отговорност. В него Комисията изрази очакването 
всички предприятия да изпълняват корпоративната отговорност да спазват правата на 
човека, определени в Ръководните принципи на ООН. С оглед на това съобщение, 
Комисията, наред с други действия, ще разработи ръководство за малките и средните 
предприятия относно правата на човека, ще прикани държавите-членки да разработят 
свои собствени национални планове за прилагане на Ръководните принципи на ООН и 
ще продължи да насърчава държавите партньори да се придържат към международно 
признатите стандарти за КСО, като например насоките на ОИСР за мултинационалните 
предприятия и тристранната декларация на МОТ за принципите относно 
мултинационалните предприятия и социалната политика. 

Предотвратяване на конфликти 

Нарушаването на правата на човека, липсата на основни свободи и съществуващата 
култура на безнаказаност, особено в ситуации на несигурност, предизвикват или 
влошават политическата нестабилност и ожесточените конфликти. 
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ЕС допълнително ще засили вниманието, което отделя в рамките на своя анализ на 
риска от конфликт и системите си за ранно предупреждение, на ситуацията по 
отношение на правата на човека и зачитането на основните свободи. Освен това ЕС 
следва също така да продължи и да засили усилията си за включване на правата на 
човека и основните свободи в своите дейности за предотвратяване на конфликти и 
опазване на мира, както и, когато това е подходящо, да използва анализа и ранното 
предупреждение за разработването на варианти за ранни действия. 

Управление на кризи 

Мисиите и операциите на ЕС за управление на кризи се осъществяват в тясно 
взаимодействие с местните сили, често в контекст на конфликт, като често се сблъскват 
с нарушения на правата на човека. След първата операция на ЕС за управление на 
кризи през 2003 г. бяха определени най-добри практики за интегриране на 
съображенията, свързани с правата на човека и равенството между половете, в 
планирането и изпълнението. В своите мироопазващи операции ЕС ще се съобрази с 
най-добрите международни практики за планиране, подготовка и разгръщане, в 
съответствие с междуведомствения подход на ООН към правата на човека.  

ЕС ще засили елементите, свързани с правата на човека, закрилата на детето и 
равенството между половете, в своите усилия за предотвратяване на конфликти, 
управление на кризи и опазване на мира, като отчита най-добрите международни 
практики и като се стреми към демократични резултати, замествайки насилието с 
политически механизми за разрешаване на конфликти. 

Изпълнението на всестранния подход за прилагането от ЕС на резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН № 1325 и № 1820 относно жените, мира и сигурността, както и 
насоките относно насилието срещу жени и момичета и борбата срещу всички форми на 
дискриминация срещу тях, ще бъдат включени в политиката на ЕС за правата на 
човека, в това число и в годишния доклад. 

Ще бъде засилено и изпълнението на насоките относно международното хуманитарно 
право. 

Борба с тероризма 

Действията за борба с тероризма трябва да се осъществяват при пълно спазване на 
основните права и международното право. Това включва правото в областта на правата 
на човека, международното хуманитарно и бежанско право, свободно и справедливо 
съдебно производство, както и защита на личните данни. В рамките на своите диалози с 
трети държави за правата на човека ЕС вече повдига за обсъждане нарушенията на 
правата на човека, извършвани под прикритието на действия за борба с тероризма. 
Въпреки това има възможност за активизиране на дискусиите по този въпрос с трети 
държави в рамките на диалози, посветени на сътрудничеството в борбата с тероризма. 
В рамките на тези диалози ЕС призовава държавите извън ЕС да ратифицират 
конвенциите и протоколите на ООН, свързани с борбата срещу тероризма. Правата на 
човека следва да бъдат по-добре включени в планирането и изпълнението на проекти за 
подпомагане на борбата с тероризма с трети страни. 
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Свобода, сигурност и правосъдие 

Във външното измерение на пространството за свобода, сигурност и правосъдие – в 
това число полицейското и съдебното сътрудничество, борбата с незаконните 
наркотични вещества и организираната престъпност, функционирането и 
независимостта на съдебната система, управлението на границите, трафика на хора, 
мобилността, убежището и миграцията – защитата на основните права е от 
първостепенно значение. При развитието на сътрудничеството с трети държави в тези 
области е важно да се гарантира, че практиките зачитат в пълна степен правата на 
човека, включително липсата на дискриминация. Така например, ако се обменя 
информация с полицейските сили на трети страни, тази информация не може да бъде 
получена посредством изтезания или нечовешко отношение и следва да съществува 
подходяща защита. 

По отношение на мигрантите укрепването на правата на човека и тяхното зачитане в 
държавите на произход, транзит и местоназначение е основен елемент на Глобалния 
подход на ЕС към миграцията и мобилността, в който се определя външната политика 
за миграция на ЕС. Следва да се обърне специално внимание на защитата и 
увеличаването на възможностите пред уязвимите мигранти, като малолетни/ 
непълнолетни лица без придружител, лица, търсещи убежище, лица без гражданство и 
жертви на трафик на хора. 

От особено значение в тази област е явлението трафик на хора. Важно е да се 
гарантира, че борбата с престъпността/сигурността и правата на човека се разглеждат 
като допълващи се измерения на един и същ въпрос и че също така се разглеждат 
първопричините за трафика на хора. По-специално е изключително важно да се 
защитят жените срещу форми на насилие, основаващо се на пола, и да се 
противодейства на феминизирането на бедността. ЕС ще продължи да отдава 
приоритет на трафика на хора в своите външни действия от гледна точка на правата на 
човека. Това отдаване на приоритет ще се отрази върху дейностите за финансиране, 
обучение и обмен на информация и ще надхвърли външното измерение на свободата, 
сигурността и правосъдието. Координаторът на ЕС за борба с трафика на хора и ЕСВД 
вече са установили контакти, за да започнат изработването на списък с приоритетни 
държави и региони за бъдещи партньорства в областта на трафика на хора. 

В областта на управлението на границите ЕС активно насърчава включването на 
измерението, свързано с правата на човека, в развитието на ефикасен граничен контрол 
в трети държави. В частност, особено важно е граничните служители да бъдат 
подходящо оборудвани и обучени, за да се гарантира, че когато на границата се 
представят лица, нуждаещи се от закрила, те да имат достъп до подходяща помощ и 
процедури. 

Пълна съгласуваност на политиката 

Не само за хората, които живеят в рамките на Съюза, но и за развитието на самия ЕС е 
от изключителна важност ЕС да дава пример в зачитането на основните права. 
Постигането на решителни резултати в това отношение ще даде сила на действията на 
ЕС за насърчаване на правата на човека в световен план. 

С Договора от Лисабон Хартата за основните права на Европейския съюз стана правно 
обвързващ документ. Тя трябва да се спазва в еднаква степен от всички институции, 
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органи, служби и агенции на ЕС, както и от държавите-членки, когато прилагат 
законодателството на ЕС. Задължението на ЕС да зачита правата на човека означава не 
само общ дълг за въздържане от действия, които нарушават тези права, но също така 
предполага отчитане на тези права при изпълнението както на вътрешните, така и на 
външните политики на Съюза. 

През октомври 2010 г. Комисията прие стратегия за ефективно прилагане на Хартата на 
основните права. В нея се обяснява как институциите и държавите-членки на ЕС следва 
да прилагат хартата на практика. Стратегията беше приветствана от Европейския 
парламент и от Съвета на ЕС. Всяка година Комисията ще публикува доклад за 
постигнатия напредък. През март 2011 г. бе публикуван първият доклад относно 
прилагането на Хартата от страна на институциите на ЕС. 

Ангажиментът на ЕС да се присъедини към Европейската конвенция за правата на 
човека ще допълни силната защита на правата на човека, която вече съществува в 
правния ред на Съюза благодарение на Хартата на основните права на ЕС и съдебната 
практика на Съда на ЕС. 

Тези политики на ЕС са от значение за авторитета на Европа, когато повдига пред 
други държави въпроси, свързани с правата на човека. Когато ЕС обсъжда с други 
държави въпроси, свързани с правата на човека, Съюзът се основава на международни 
стандарти: преди всичко основните договори на ООН за правата на човека, основните 
трудови стандарти, както и (за партньорите в Европа) стандартите на Съвета на Европа 
и ОССЕ. Важно е ЕС и неговите държави-членки, в рамките на съответната 
компетентност, да прилагат тези стандарти по ефективен и прозрачен начин. 

В. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛНИ ПАРТНЬОРСТВА 

Многостранно сътрудничество 

За постигането на решителни действия на ООН, ЕС трябва да изгради обща основа с 
държавите партньори. През последните години ЕС инвестира значителни усилия в 
изграждане на способността на Съвета на ООН по правата на човека в Женева, както и 
на Третия комитет на Общото събрание на ООН, за определяне и защита на 
универсалните норми и стандарти за правата на човека, както и за преодоляване на 
сериозни нарушения на правата на човека. Това доведе до някои значителни успехи, 
като например мобилизирането на подкрепа в световен мащаб за мораториума върху 
смъртното наказание или постигането на консенсус по инициативи, свързани със 
свободата на вероизповеданието или убежденията. 

Успехът до голяма степен зависи от способността на ЕС да достигне до партньорите в 
трети държави и да бъде открит за техните нужди, да участва в трансрегионално 
коалиране, като използва също двустранните си отношения. Необходимо е ЕС да 
увеличи своя капацитет за съгласуване на общи позиции и да говори в един глас, като 
използва кумулативното влияние и ресурси на държавите-членки чрез споделяне на 
тежестта и предприемане на по-стратегически подход към определянето на своите 
приоритети. Следва да се развие по-добро взаимодействие и координация между 
Женева, Ню Йорк и Брюксел, както и с действията на ЕС в други многостранни форуми 
като Съвета на Европа и ОССЕ. 
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ЕС трябва да се стреми да повиши своята ефективност в ООН, като изгражда 
трансрегионални коалиции, подкрепя механизмите за правата на човека на системата на 
ООН и насърчава по-доброто синхронизиране с действията си на двустранно равнище и 
в други многостранни форуми. В съответствие със средносрочните приоритети за 
своите действия в ООН ЕС ще разработи годишен подход за определянето на 
приоритети на равнище ООН във всички срещи, свързани с правата на човека, в Ню 
Йорк и Женева. 

Международно правосъдие 

ЕС е напълно решен да отстоява международното правосъдие – борба с 
безнаказаността, утвърждаване на международен ред, основан на законност, 
предотвратяване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, 
и търсене на отговорност от извършителите на такива престъпления. ЕС ще продължи 
да призовава за търсенето на отговорност за нарушения на международното 
хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека. ЕС ще продължи да 
предоставя съществена подкрепа на Международния наказателен съд, както и на други 
международни наказателни съдилища, и да работи за всеобщо ратифициране на 
Римския статут. ЕС е напълно решен да подкрепя универсалността и целостта на 
Римския статут на МНС и независимостта на МНС. ЕС също така е решен да осигури 
пълно прилагане на Римския статут чрез прилагане на принципа на взаимно допълване 
и засилване на ефективните връзки между националните правосъдни системи и МНС. 

ЕС трябва да разработи специфична политика за преходно правосъдие чрез своята 
външна дейност за подкрепа на обществата за преодоляване на злоупотребите в 
миналото, чрез механизми за правосъдие, установяване на истината, обезщетение и 
институционални реформи. 

Регионални организации 

ЕС ще засили сътрудничеството си в областта на правата на човека и демокрацията с 
регионални и междуправителствени организации, както на политическо равнище, така 
и на местно ниво, между делегациите на ЕС и седалищата, местните офиси или мисиите 
на тези организации. ЕС ще използва по-систематично своето сътрудничество със 
Съвета на Европа и ОССЕ. ЕС следва да проучи възможностите за задълбочаване на 
сътрудничеството с Африканския съюз, АСЕАН, Организацията на американските 
държави и други, като се основава на техните установени или новоразработени 
регионални механизми в областта на правата на човека и демокрацията. ЕС следва да 
използва своите инструменти за диалог с различните региони, като ASEM, ЕС-ЛАК, 
Африкански съюз-ЕС и АКТБ, за да засили сътрудничеството в областта на правата на 
човека. 

ЕС трябва да продължи да утвърждава правата на човека, демокрацията и 
върховенството на закона в арабския свят и извън него чрез по-тясно сътрудничество с 
други организации, като например Арабската лига и организацията „Ислямска 
конференция“. 

Въздействие чрез диалог 

Правата на човека и демокрацията представляват неразделна част от диалога на ЕС с 
трети страни на всички нива, включително на най-високо равнище. ЕС е дал ход на 
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около 40 механизма за диалог и консултации, специално посветени на правата на 
човека, но за постигането на най-добри резултати е необходимо те да бъдат ясно 
интегрирани в по-широката тъкан на отношенията между ЕС и дадена държава. 

Като се отчитат поуките от придобития опит, ЕС следва да предприеме редица стъпки 
за увеличаване на ефективността на тези диалози: 

– да се осигури по-тясна връзка на диалога за правата на човека с други 
инструменти на политиката; 

– да се определят приоритети, цели и показатели за диалозите, които да 
позволяват техния преглед във връзка с националните стратегии за правата на 
човека; 

– да се въведат най-добрите практики в различните формати на диалози за 
правата на човека, включително диалози на местно равнище с държавите от 
АКТБ в рамките на Споразумението от Котону (член 8); 

– да се проучат възможностите за засилен диалог и сътрудничество със 
стратегическите партньори на ЕС. 

Отговор на сериозни нарушения 

В някои случаи в отговор на тежки нарушения на правата на човека в трети страни ЕС 
предприема мерки (например замразяване на активи, оръжейно ембарго или визови 
забрани). Тези мерки неизменно са предмет на внимателно разглеждане в съответствие 
с „основните принципи на ЕС за използването на ограничителни мерки“ от 2004 г. и 
Хартата на основните права на ЕС. 

Съветът на ЕС редовно преразглежда ограничителните мерки. Важно е тези мерки да 
допринасят за поставената цел, да бъдат целенасочени, да нямат неблагоприятно 
въздействие върху цивилното население и да съответстват на изискванията за ясни и 
честни процедури, включително правото на ефективно средство на правна защита. 

Г. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕКТИВНАТА СИЛА НА ЕВРОПА 

За прилагане на подхода, изложен в предходните раздели, ЕС трябва да укрепи начина, 
по който разглежда правата на човека и демокрацията в рамките на своята външна 
дейност. 

Европейският парламент 

За Европейския парламент правата на човека и демокрацията са един от най-важните 
приоритети. Чрез систематична и бърза реакция по всички ключови въпроси на деня 
Парламентът прие водеща роля в утвърждаването на правата на човека във всички 
действия на ЕС. Особено ценна за потвърждаване на позициите на ЕС е работата на ЕП 
с други парламенти (чрез комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в 
регионални парламентарни асамблеи). Европейският парламент би могъл да засили 
своите усилия за популяризиране на своето послание относно правата на човека извън 
рамките на подкомисията за права на човека, за да обхване своите делегации в трети 
страни. 
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Държавите-членки 

За да бъде в състояние ЕС да утвърждава и защитава правата на човека и демокрацията 
по по-ефективен и авторитетен начин, е необходимо да се мобилизира колективната 
тежест на институциите и държавите-членки на ЕС. Държавите-членки трябва да 
продължат да бъдат ясно съпричастни и отговорни за политиката на ЕС в областта на 
правата на човека и демокрацията, както на многостранно ниво, така и в двустранните 
отношения с трети страни. Това изисква формулирането на силни общи позиции за 
правата на човека, които ръководят както институциите, така и държавите-членки на 
ЕС, за да говорят в един глас. Това може да бъде улеснено чрез редовни дискусии по 
въпроси на правата на човека и на политическо равнище. Освен това държавите-членки 
имат важна роля да допринасят за изпълнението на политиката на ЕС в областта на 
правата на човека и демокрацията чрез споделяне на тежестта и разделение на 
усилията. 

Постоянен капацитет по въпроси, свързани с правата на човека, в рамките на 
Съвета на ЕС 

Работната група на Съвета по правата на човека (COHOM) има ключова роля, като дава 
насока на политиката на ЕС за правата на човека и съветва Комитета по политика и 
сигурност (КПС) и Съвета. Понастоящем членовете на COHOM идват от националните 
администрации, като работната група се среща едва веднъж месечно и вече не е в 
състояние да отговори изцяло на повишеното работно натоварване и изискания. 
Ефективното прилагане на външна политика на ЕС в областта на правата на човека 
изисква провеждането на по-чести заседания на COHOM и постоянен капацитет и 
експертни познания по правата на човека и демокрацията в постоянните 
представителства на държавите-членки в Брюксел. Установяването на структура на 
COHOM в Брюксел би гарантирало по-тясно взаимодействие с работата на други 
тематични или географски работни групи на Съвета, Корепер и КПС. Това би 
позволило също така на месечните заседания на директорите на отдели за правата на 
човека да се обсъждат стратегическите аспекти на политиката на ЕС за правата на 
човека и демокрацията, докато установената в Брюксел група ще работи по текущи 
въпроси. 

Изграждане на култура за зачитане на правата на човека и демокрацията 

В рамките на ЕСВД бе създадена Дирекция относно правата на човека и демокрацията. 
Като общ принцип се приема, че правата на човека са отговорност не само на 
експертите, но и че те са от ключово значение за работата на всички. За тази цел 
понастоящем във всички делегации на ЕС по света е създаден координационен център 
по въпросите на правата на човека; от тази система ще бъде сформирана мрежа, чрез 
която да се осъществяват хоризонтални кампании. В момента се създава подобна мрежа 
от координационни центрове в ЕСВД и службите на Комисията. 

На всички ръководители на делегации, както и на служители на ЕСВД и на Комисията 
се предоставя обучение относно правата на човека и демокрацията.  

Мрежата на координационните центрове за правата на човека и демокрацията ще бъде 
завършена, като се използват най-новите технологии за обмен на информация и най-
добри практики. 
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Преосмисляне на начина на комуникиране на ЕС 

По целия свят социалните мрежи предоставят платформа за защитниците на правата на 
човека, за да обменят информация и да си предоставят подкрепа, както и за да 
достигнат до своите поддръжници по света. Те също така им дават възможност да 
документират и предават своя личен опит, често като заобикалят контролираните от 
държавата медии. За авторитарните режими е по-трудно да потулят потъпкването на 
правата на човека и на демокрацията поради услугите за обмен на видео материали и на 
съобщения. В същото време, обаче, тези услуги могат да се използват за по-прецизно 
наблюдение и профилиране на гражданите. Тази обвързаност – както и 
новосъздадената общност от хора благодарение на социалните мрежи – може да бъде 
използвана и за сближаване на политиците и хората за провеждане на политически 
дискусии. Така например, като се използва предаване в интернет на живо, хората от цял 
свят могат да обсъждат въпроси, свързани с правата на човека, с водещи политически 
фигури от ЕС и международните му партньори. Това разрушава традиционните 
препятствия на йерархия и достъп до политическо влияние. Ако в наши дни хората 
искат да участват в обсъждането, се нуждаят единствено от достъп до интернет. 

Ангажираността с различни обществени групи чрез цифрова дипломация е основно 
средство за утвърждаване на ценностите на ЕС и популяризиране на работата на ЕС по 
света. Цифровата дипломация на ЕС бе значително развита посредством използването 
на социалните медии, но е необходима по-нататъшна работа за развиването на тези 
нови технологии и за пълноценното използване на потенциала на делегациите на ЕС по 
света. 

ЕС може да мобилизира ключови делегации да използват социалните медии за цифрова 
дипломация, като се използват съществуващите ресурси за комуникация. ЕС ще окаже 
практическа подкрепа на онези, които използват социалните медии за засилване на 
гражданската ангажираност на място. 
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Следващи стъпки 

Европейският съюз има както желанието, така и средствата да бъде водач в защитата на 
правата на човека и подкрепата за демокрацията в световен мащаб. 

Настоящото съобщение е принос към текущите обсъждания в рамките на институциите 
на ЕС за по-ефективен и всеобхватен подход към правата на човека и демокрацията. С 
него се търсят становища по редица възможни действия и варианти. Следващата стъпка 
е тези идеи да бъдат прецизирани в междуинституционални обсъждания, за да 
прераснат в съгласуван подход на ЕС. 

С цел да се проследи напредъкът в постигането на целите, формулирани в настоящото 
съобщение, ЕС ще представи своите резултати в годишния доклад относно правата на 
човека и демокрацията в света. Това ще даде възможност на всички заинтересовани 
страни, включително гражданското общество, да оценят въздействието от действията 
на ЕС и да допринесат за определянето на бъдещите приоритети. 

Съветът и Парламентът се приканват да правят редовен преглед на тези резултати, 
както и да предприемат преглед на стратегическите цели на ЕС след пет години. 


