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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 1 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид членове 22, 23, 24 и 26 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз (Хартата),

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-конкретно 
принципи 2, 3, 11 и 17 от него,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за 
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените 
(CEDAW) от 18 декември 1979 г. и отбелязването на 40-ата ѝ годишнина през 
2019 г.,

– като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на 15 
септември 1995 г. на Четвъртата световна конференция за жените на ООН,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 11 май 2011 г. за превенция 
и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и факта, че правата 
на човека са всеобщи, неотменими, взаимозависими и взаимосвързани,

– като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията за периода 2020 – 2024 г., публикуван на 25 март 2020 г. 
(JOIN(2020)0005),

– като взе предвид Плана за действие относно равенството между половете за 
периода 2016 – 2020 г.  озаглавен „Равенство между половете и овластяване на 
жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните 
отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“ (GAP II),

– като взе предвид Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, 
мира и сигурността и стратегическия подход на ЕС към жените, мира и 
сигурността за периода 2019 – 2024 г. (ЖМС),

– като взе предвид член 5 от целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР),

– като взе предвид заключенията на Съветът от 18 март 2019 г., с които се одобриха 
насоките на ЕС в областта на правата на човека по отношение на 
недискриминацията във външната дейност,
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– като взе предвид 25-ата годишнина на програмата за действие на 
Международната конференция за населението и развитието през 2019 г.,

– като взе предвид инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН, насочена към 
премахването на насилието над жени и момичета,

А. като има предвид, че равенството между половете е основна ценност на ЕС и 
правото на равно третиране и недискриминация е основно право, залегнало в 
Договорите и в Хартата, и като има предвид, че следователно интегрирането на 
принципа на равенство между половете следва да се прилага и въвежда като 
хоризонтален принцип във всички дейности и политики на ЕС;

Б. като има предвид, че ЕС продължава да предоставя подкрепа на държави извън 
ЕС, на гражданското общество и на социалните участници за прилагането на 
принципите на демокрацията, на правовата държава и на правата на човека;

В. като има предвид, че в продължение на 25 години Пекинската декларация и 
платформа за действие от 1995 г. подчертава значението на равните права и 
възможности за жените, както и тяхното равно участие във вземането на решения 
и в демократичния процес за укрепване на демокрацията;

Г. като има предвид, че настоящата криза с COVID-19 и последиците от нея имат 
ясни свързани с пола аспекти, като засягат по различен начин жените и мъжете в 
целия свят; като има предвид, че кризата изостри съществуващите структурни 
неравенства, особено свързаните с пола, и засегна непропорционално 
маргинализираните жени в обществото, като възпрепятства достъпа до основни 
услуги, включително услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве 
и права (СРЗП) и подкрепа срещу насилието, основано на пола;

Д. като има предвид, че стратегическият подход на ЕС към ЖМС подчертава 
необходимостта от конкретни ангажименти и действия, както и необходимостта 
от ангажиране, защита и подкрепа на жените и момичетата с цел постигане на 
траен мир и сигурност като неразделна част от правата на човека и устойчивото 
развитие;

Е. като има предвид, че съгласно определението в Конвенцията от Истанбул 
насилието над жени „се разбира като нарушение на правата на човека и форма на 
дискриминация“, което в зависимост от обстоятелствата може да представлява 
изтезание или жестоко, нечовешко или унизително отношение; като има предвид, 
че то подкопава социалната стабилност, както и благосъстоянието и 
перспективите за развитие, включително на децата и на общностите, и като има 
предвид, че момичетата и жените трябва да бъдат защитени от основани на пола 
насилие и дискриминация, за да им се гарантира пълноценно упражняване на 
техните права на човека, по-специално по отношение на образованието, 
информацията и здравните услуги, както и от нарушения на СРЗП, като например 
свързаните със стерилизация, аборт или малтретиране;

Ж. като има предвид, че е налице враждебно отношение срещу правата на жените и 
на ЛГБТИК+ както в рамките на Европейския съюз, така и извън него;
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З. като има предвид, че изменението на климата подкопава упражняването на 
правата на човека и задълбочава съществуващите различия между половете, 
произтичащи от многобройни социално-икономически, институционални, 
културни и политически фактори; като има предвид, че жените и момичетата са 
засегнати в по-голяма степен от изменението на климата поради неравния си 
достъп до ресурси, образование, политическа власт, възможности за работа и 
поземлени права, както и от съществуващите социални и културни норми, като 
например ролята им на основни полагащи грижи лица и доставчици на вода, 
храна и гориво;

И. като има предвид, че липсата на жени, участващи в развитието на изкуствения 
интелект (ИИ), увеличава риска от пристрастност; като има предвид, че научното 
образование е важно за придобиването на умения, достойни условия на труд и 
работни места на бъдещето, както и за разчупване на стереотипите, свързани с 
пола, според които това са стереотипно мъжки области, за да се даде възможност 
на жените да упражняват пълноценно своите права на човека;

1. подчертава значението на постигането на напредък в областта на равенството 
между половете и правата на жените по света, тъй като те са от решаващо 
значение за упражняването на правата на човека; припомня, че ЕС продължава да 
бъде начело на действията за насърчаване и подобряване на положението с 
човешките права на жените и момичетата по света с оглед постигане на равенство 
между половете, и изисква неговите действия да бъдат адаптирани, за да се вземе 
предвид настоящата кризисна ситуация, свързана с COVID-19, и сериозното ѝ 
въздействие върху правата на жените; подчертава, че въпреки постигнатия 
напредък жените и момичетата продължават да страдат от дискриминация и 
насилие и че много общества все още се борят да им предоставят равни права 
съгласно закона и равен достъп до образование, здравеопазване, достоен труд и 
политическо и икономическо представителство;

2. отбелязва обезпокоителното нарастване на насилието над жени и момичета по 
света, по-специално по време на кризата с COVID-19, и приветства усилията на 
ЕС, заедно с неговите международни партньори, за премахване на това насилие 
във всичките му форми; осъжда насилието под формата на домашно насилие, 
сексуален тормоз, кибернасилие, преследване, тормоз, изнасилване като военно 
оръжие, ранни и принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, 
престъпления, извършени в името на т.нар. „чест“, принудителен аборт, 
насилствена стерилизация, сексуална експлоатация и трафик на хора, убийства на 
жени и други форми, които представляват тежко нарушение на човешките права и 
достойнството на жените и момичетата; призовава световните участници да 
защитават жените и да предотвратяват основаното на пола насилие срещу тях, да 
защитават маргинализираните групи, самотните родители, жените, принадлежащи 
към етнически малцинства, жените ЛГБТКИ+ и жените бежанци и мигранти, 
както и да разследват и наказват актовете на насилие и престъпленията от омраза;

3. осъжда всяко насилие срещу ЛГБТИ и лицата, които не съответстват на 
стереотипите за пол; призовава световните участници да предприемат всички 
необходими стъпки, законодателни и административни мерки, за да гарантират, 
че сексуалната ориентация и половата идентичност не могат да се използват при 
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никакви обстоятелства като основание за наказателни санкции; призовава за 
прилагането на насоките на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на 
всички човешки права от ЛГБТИ; призовава ЕС да оспори вредните двуполюсни 
подходи, свързани с пола, както във вътрешен, така и във външен план; призовава 
за координирани действия на ЕС за предоставяне на подкрепа и закрила на 
защитниците на правата на жените и на ЛГБТИ и организациите на гражданското 
общество, чиято работа е от първостепенно значение и които са изправени пред 
непрекъснат тормоз и заплахи за насилие в своите държави; призовава 
делегациите на ЕС да подобрят положението с правата на човека на ЛГБТИ чрез 
прилагането на насоките на ЕС относно ЛГБТИ;

4. отбелязва, че както е посочено в стратегическия подход на ЕС към ЖМС, е 
наложително свързаните с пола аспекти да се интегрират във всички политики на 
ЕС, включително сигурността, предотвратяването и разрешаването на конфликти 
и дългосрочното укрепване на мира; подчертава, че в съответствие с Резолюция 
1325 на Съвета за сигурност на ООН жените трябва да бъдат включени на всички 
равнища на вземане на решения, включително в областта на сигурността и 
предотвратяването на конфликти; призовава ЕС да продължи да изпълнява своята 
важна роля в съответствие с ЦУР за 2030 г., като предприема действия за 
справяне с дискриминацията, основана на пола, чрез работата си с другите 
държави, да засили действията си в областта на образованието, здравеопазването 
и социалните услуги, събирането на данни, финансирането и програмирането, 
както и да предотвратява и реагира по-добре на сексуалното и основаното на пола 
насилие в световен мащаб; посочва, че създаването на благоприятна среда е 
основен инструмент; поради това призовава за мерки за улесняване на достъпа на 
жените и момичетата до образование и до пазара на труда; призовава Комисията и 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължат да допринасят за 
равенството между половете и овластяването на момичетата и жените, като 
работят в тясно сътрудничество с международни организации и държави извън 
ЕС с цел използване на всички съществуващи и налични инструменти и 
разработване и прилагане на полезни взаимодействия и мрежи между вътрешните 
и външните политики и действия на ЕС;

5. отново призовава държавите членки и членовете на Съвета на Европа, които все 
още не са приключили ратификацията на Конвенцията от Истанбул, да го 
направят спешно и твърдо се застъпва за нейното ратифициране от всички 
държави членки; призовава Съвета и Комисията да гарантират пълното 
интегриране на Конвенцията в нормативната и политическата уредба на ЕС; 
осъжда опитите в някои членки да се отменят вече приетите мерки за прилагане 
на Конвенцията от Истанбул и за борба с насилието над жени;

6. призовава световните участници и държавите членки да сложат край на тежкото 
положение на жените и момичетата в целия свят, които са подложени на трафик 
на хора и сексуална експлоатация; подкрепя усилията за спасяване и 
реабилитиране на жертвите, както и за наказателно преследване и превъзпитаване 
на извършителите;

7. призовава Комисията и държавите членки да насърчават здравните практики в 
полза на жените и момичетата и да гарантират правото на всеобщ достъп до 
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качествено и финансово достъпно всеобхватно здравеопазване и сексуални и 
репродуктивни права и информация; подчертава необходимостта от признаване 
на нарастващите враждебни реакции срещу правата на жените в световен мащаб и 
в Европа, по-специално по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и 
права (СРЗП); настоятелно призовава Комисията и Съвета да отхвърлят всякакви 
по-нататъшни опити за връщане назад по отношение на правата на човека, 
равенството и правото на жените на самоопределение и пълен контрол върху 
собствените им тела; призовава Комисията и държавите членки да подновят 
подкрепата си за СРЗП, включително достъп до безопасен и законен аборт както в 
рамките на Съюза, така и извън него, образование в областта на сексуалността и 
взаимоотношенията, което е съобразено с възрастта, основано е на доказателства 
и е изчерпателно, както и всеобхватни грижи за семейно планиране; подчертава 
необходимостта от подкрепа на организациите на гражданското общество, 
ангажирани с насърчаването на репродуктивната справедливост, особено в 
маргинализираните общности, чиято работа продължава да бъде застрашена от 
свиващото се пространство за гражданското общество; подчертава уязвимото 
положение на жените и момичетата в много части на света, за които кризата с 
COVID-19 намали достъпа до здравеопазване (включително СРЗП, като например 
достъп до контрацепция, грижи при аборт, лечение на плодовитост, тестове за 
ХИВ и полово предавани инфекции и скрининг за рак на репродуктивната 
система), сексуално образование и образование в областта на взаимоотношенията 
и грижи за майките, като същевременно се увеличи тяхната уязвимост към 
насилие;

8. призовава Комисията да продължи в новия си план за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията за периода 2020 – 2024 г. усилията си за защита 
и овластяване на жените и момичетата, да оспори преобладаващите норми и 
стереотипи, свързани с пола, и да инициира промени в различните сектори в 
държавите членки и на световно равнище, както се изисква от CEDAW; за тази 
цел призовава за максимално използване на наличните инструменти и очаква 
последващите действия във връзка със следващите стъпки, като се използва 
потенциалът за полезно взаимодействие между ЕС, неговите държави членки и 
други участници, както и между вътрешните и външните политики и мерки на 
ЕС; очаква новия план за действие на ЕС относно равенството между половете и 
овластяването на жените в областта на външните отношения за периода 2021 – 
2025 г. (GAP III); във връзка с това призовава за засилване на подкрепата на ЕС за 
държави извън ЕС, които прилагат нови политики и законодателни промени с 
оглед на привеждането на националните правни рамки в съответствие с 
международните ангажименти и ангажиментите за ЦУР по отношение на правата 
на жените и равенството между половете, защитата на жените защитници на 
правата на човека, подобряването на сексуалното и репродуктивното здраве на 
жените, предотвратяването на сексуалното и основаното на пола насилие и 
гениталното осакатяване на жени и прилагането на равенството между половете 
като ключов приоритет в програмите и проектите; призовава Комисията да 
гарантира, че правата на човека се зачитат изцяло от търговските партньори на ЕС 
чрез специални и приложими разпоредби в политиките и споразуменията на ЕС в 
областта на търговията и развитието, както и чрез специални глави относно 
равенството между половете в търговските споразумения на ЕС;
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9. подчертава необходимостта от зачитане на репродуктивната способност и 
телесната неприкосновеност на жените и момичетата и поради това осъжда 
сурогатното майчинство с търговска цел;

10. призовава Комисията да обърне внимание на явлението в определени части на 
света, при което млади жени, по-специално от християнски малцинства, са 
принуждавани да сключват брак с по-възрастни мъже, които изповядват друга 
религия;

11. призовава участниците в световен мащаб да гарантират, че момичетата 
продължават да имат достъп до образование, като обръщат необходимото 
внимание на тези, които са изложени на риск от бедност или живеят в бедност, и 
на момичетата, които са изложени на по-голям риск от ранни или принудителни 
бракове, както и да гарантират благосъстоянието и перспективите за развитие на 
децата и общностите;

12. настоятелно призовава държавите членки да се споразумеят за обвързващ 
инструмент, основан на солидарност, за управление на миграцията, за създаване 
на безопасни и законни канали за миграция и за гарантиране на издаването на 
хуманитарни визи; посочва, че положението на бежанците е по-лошо за по-
уязвимите лица, като например жените, които са изложени на нарушения на 
основните си права, които често са жертви на трафик на хора и сексуална 
експлоатация и които по време на преминаване по море е по-вероятно да станат 
жертви на сериозни химически изгаряния върху телата им, причинени от смес от 
гориво и морска вода, намиращи се на дъното на лодките , където обикновено 
седят жени и деца; 

13. призовава за систематично интегриране на принципа на равенство между 
половете и на междусекторната перспектива в политиката на ЕС в областта на 
външните отношения и сигурността, миграцията, разширяването, търговията и 
развитието;

14. приветства напредъка, постигнат по отношение на инициативата „Spotlight“ на ЕС 
и ООН; призовава Комисията да гарантира, че проектите, финансирани от 
инициативата, работят за справяне с първопричините за нарушенията на правата 
на жените, включително продължаването на вредните стереотипи, основани на 
пола.
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