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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. потвърждава, че универсалните човешки права и свободи, определени във 
Всеобщата декларация за правата на човека, важат за всяко човешко същество, 
независимо от всички обстоятелства или положение и от религия или убеждения, 
пол, расов или етнически произход, възраст, увреждане, сексуална ориентация или 
полова идентичност;

2. призовава Комисията и ЕСВД да изпълнят обещанието за „основан на правата на 
човека подход“ в хода на целия процес, свързан със сътрудничеството за развитие;

3. настоятелно призовава ЕС да запази и да продължи да изпълнява своята роля на 
водещ защитник на правата на човека в световен план чрез ефективно, 
последователно и обмислено използване на всички налични инструменти за 
насърчаване и защита на правата на човека и ефективността на нашата политика в 
областта на помощта за развитие;

4. подчертава важността на последователността на политиката за развитие с цел да се 
гарантира, че политиките на ЕС във всички области позволяват правата на човека да 
се реализират във все по-голяма степен, като същевременно се гарантира, че никоя 
от политиките на ЕС не нарушава което и да било човешко право;

5. изисква от Комисията да включи националните стратегии за правата на човека в 
планирането и изпълнението на всяко действие по предоставяне на помощ на трета 
държава, както и в стратегическите документи и многогодишните индикативни 
програми;

6. призовава за включване на оценката на правата на човека при определянето на 
условията на ЕС за помощта по страни, особено по отношение на бюджетната 
подкрепа;

7. призовава за възобновяване на усилията за осигуряване на защита и подкрепа на 
защитниците на правата на човека в трети държави, особено за тези, които живеят 
под заплаха или в страх поради своята обвързаност с тази дейност; очаква по-
гъвкави, целенасочени мерки, които ще е възможно да бъдат взети за закрила на 
защитниците на правата на човека в рамките на Европейския фонд за демокрация 
(ЕФД); 

8. припомня, че развитието, демокрацията и принципите на правовата държава са 
необходими за, но не са идентични с осъществяването на правата на човека и че те 
си взаимодействат и се подкрепят взаимно; призовава ЕС да подкрепя създаването 
на основани на демокрацията и правата на човека идеали в обществото, особено с 
оглед насърчаване на равенството между половете и спазването на правата на 
детето;
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9. настоява за включването на приложими и неподлежащи на договаряне клаузи за 
правата на човека във всички споразумения, сключени от Европейския съюз с трети 
държави;

10. подчертава, че новият специален представител на ЕС за правата на човека трябва да 
отчита програмата за развитие при всички дейности, насочени към насърчаването на 
правата на човека по света; във връзка с това очаква да има тясно сътрудничество с 
Парламента и неговите относими комисии по този въпрос;

11. приканва Комисията и ЕСВД, в контекста на Конвенцията на ООН за правата на 
детето и необходимостта да се осигурява максимална защита на предвидените в нея 
права и да се предотвратява тяхното уронване, да предоставят конкретна подкрепа 
за извеждането на нуждите на децата и от двата пола на първо място от гледна точка 
на специална защита и грижа, въз основа на Конвенцията и Декларацията за правата 
на детето;

12. твърдо осъжда гениталното осакатяване на жени като нарушение на физическата 
неприкосновеност на жените и момичетата, и призовава Комисията и ЕСВД да 
обърнат специално внимание на такива традиционни вредни практики в своята 
стратегия за борба с насилието срещу жените;
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