
AD\1265802BG.docx PE735.527v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по правата на жените и равенството между половете

2022/2050(INI)

8.11.2022

СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по външни работи

относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – 
годишен доклад за 2022 г.
(2022/2050(INI))

Докладчик по становище: Сусана Солис Перес



PE735.527v02-00 2/9 AD\1265802BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1265802BG.docx 3/9 PE735.527v02-00

BG

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:

А. като има предвид, че жените и момичетата са непропорционално засегнати от 
конфликти, особено по отношение на сексуалното насилие, изнасилванията като 
средство за водене на война, разселването, трафика на хора1 и дългосрочните 
социални и икономически последици; като има предвид, че това въздействие на 
конфликта върху жените беше доказано от неоправданото нашествие на Русия в 
Украйна и превземането на Афганистан от талибаните, наред с други конфликти; 
като има предвид, че сексуалното насилие все повече се превръща в част от по-
широката стратегия за конфликти и тактика на войната; като има предвид, че ЕС 
следва да подкрепя усилията, насочени към преустановяване на безнаказаността 
на извършителите на сексуално насилие, основано на пола; като има предвид, че 
настоящите конфликти засилват неравенството между половете, бедността, 
смущенията в климата и други форми на неравенство;

Б. като има предвид, че конфликтите, последвалите извънредни хуманитарни 
ситуации и принудителното разселване засилват основаното на пола насилие и 
предизвикателствата, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права 
(СРЗП), което води до липса на информация и услуги в областта на 
репродуктивното здраве, включително акушерски, пренатални и постнатални 
грижи, съвременни контрацептиви, включително спешна контрацепция, и 
безопасни аборти и грижи след аборта; като има предвид, че чувствителният към 
аспектите на пола подход следва да подобри икономическата, социалната и 
здравната сигурност;

В. като има предвид, че равенството между половете предлага път към устойчив 
мир, предотвратяване на конфликти и възстановяване на обществата след 
конфликти; като има предвид, че е от решаващо значение преобладаващото 
послание за виктимизация да бъде заменено с участието на жените като двигатели 
на промяната в мирния процес и процеса на сигурност; като има предвид, че 
равенството между половете е свързано с напредъка на глобалната сигурност, 
демокрацията и устойчивия мир; като има предвид, че участието на жените в 
мироопазващи и военни операции играе значителна роля за определяне на техния 
успех чрез подобряване на обхвата, местните възприятия за мисията, събирането 
на разузнавателни данни, ситуационната осведоменост и повишеното докладване 
на сексуално насилие2; като има предвид, че тази решаваща и важна роля трябва 
да бъде силно насърчавана и укрепвана, за да се постигне силен и устойчив 

1 Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН от 31 октомври 2000 г., на разположение на адрес: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%2820
00%29%28english_0.pdf 
2 Nagel, R.U., Fin, K. и Maenza, J., Gendered Impacts on operational Effectiveness of UN Peace Operations 
(„Обусловени от пола въздействия върху оперативната ефективност на мироопазващите операции на 
ООН“), The Georgetown Institute for Women, Peace and Security, май 2021 г., на разположение на адрес: 
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Gendered-Impacts-on-Operational-Effectiveness-of-
UN-Peace-Operations.pdf 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325(2000)(english_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325(2000)(english_0.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Gendered-Impacts-on-Operational-Effectiveness-of-UN-Peace-Operations.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Gendered-Impacts-on-Operational-Effectiveness-of-UN-Peace-Operations.pdf
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военен капацитет;

Г. като има предвид, че частта относно прилагането от Третия план за действие 
относно равенството между половете предвижда засилено участие на жените в 
мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); 
като има предвид обаче, че жените представляват 24% от участниците в 
граждански мисии по линия на ОПСО, само 5% във военни мисии и 6% във 
военни операции3;

Д. като има предвид, че включването на свързаните с пола аспекти в политиката на 
ЕС за сигурност и отбрана означава също така признаване и борба със свързаните 
с пола специфични измерения и въздействия на глобални явления като 
изменението на климата, миграцията, търговията и пандемията от COVID-19; като 
има предвид, че те на свой ред са засегнати от множество и пресичащи се форми 
на дискриминация; като има предвид, че следва да се постави акцент върху опита 
и потребностите на жените и групите, изправени пред множество и пресичащи се 
форми на дискриминация, и да се признае същественият принос на жените като 
участници и лица, отговорни за вземането на решения на всички равнища, и в по-
общ план в мирните процеси;

Е. като има предвид, че равенството между половете е предпоставка за 
демокрацията, свободата, правата на човека, устойчивото развитие и успешното 
управление на последиците от изменението на климата и следователно за мира и 
сигурността; като има предвид, че в много части на света човешките права на 
жените и момичетата не са гарантирани; като има предвид, че организациите за 
защита на правата на жените и момичетата са изправени пред все по-големи 
предизвикателства в свиващото се пространство за гражданското общество и 
следва да бъдат включени в координацията и вземането на решения в областта на 
мира и сигурността;

1. подчертава, че неоправданото руско нашествие в Украйна и превземането на 
Афганистан от талибаните, наред с други конфликти, подчертават 
недвусмислената необходимост равенството между половете и правата на жените 
да бъдат основен елемент от мерките за сигурност и отбрана, включително 
предотвратяването на сексуалното насилие и изнасилването като военно средство, 
защитата на сексуалното и репродуктивното здраве и права и изкореняването на 
трафика на хора; решително осъжда извършването на военни престъпления срещу 
цивилното население, включително сексуалното насилие като военно средство;

2. припомня, че равенството между половете е основна ценност и ключова цел на 
ЕС; призовава за ускорено прилагане на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност 
на ООН относно жените, мира и сигурността (ЖМС) и на Резолюция 2250 на 
Съвета за сигурност на ООН относно младежта, мира и сигурността (ММС) в 
съответствие с ангажимента в рамките на Стратегическия компас; призовава също 
така за пълно и правилно прилагане на насоките на ЕС за ЛГБТИК+ във всички 

3 Работен документ на Европейската служба за външна дейност от 30 март 2022 г., озаглавен „Доклад за 
базовото проучване относно интегрирането на правата на човека и равенството между половете в общата 
политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз“, на разположение на адрес: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9198-2022-INIT/en/pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9198-2022-INIT/en/pdf
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мисии по линия на ОПСО; подчертава, че превръщането в действия на 
политическия ангажимент на стратегическия подход на ЕС към ЖМС и на плана 
за действие на ЕС относно ЖМС продължава да бъде предизвикателство; изразява 
съжаление относно липсата на достатъчен и специален бюджет за изпълнение на 
плановете за действие и факта, че много служители на ЕС не са интегрирали 
ЖМС в своята работа;

3. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да преминат 
към феминистка външна политика и политика на сигурност, за да се гарантира 
ефективно интегриране на принципа на равенство между половете и включването 
на междусекторна перспектива във всички мисии по линия на ОПСО и по този 
начин да се увеличи доверието в ЕС като лидер в областта на равенството между 
половете в световен мащаб; подчертава необходимостта от защита на правата на 
момичетата и жените, като се гарантира тяхното пълноценно и съдържателно 
участие на различните етапи от цикъла на конфликта; припомня, че е важно да се 
прилага анализ на равенството между половете и да се интегрират свързаните с 
пола аспекти на всеки етап от мисията по линия на ОПСО чрез консултации с 
експерти и съветници по въпросите на равенството между половете на ранен етап 
и по време на целия процес;

4. подчертава, че не е възможно да се постигне равенство между половете, ако 
ръководството не проявява интерес към тази тематика; във връзка с това 
призовава за задължително обучение по въпросите на равенството между 
половете за всички средни и висши ръководители на ЕСВД и 
ръководителите/командващите мисиите и операциите по линия на ОПСО, както и 
за това техните длъжностни характеристики и оценки да включват конкретни 
позовавания на равенството между половете;

5. призовава по-специално следващият Граждански пакт в областта на ОПСО да 
включва засилен ангажимент 16 чрез определяне на ясни, амбициозни и измерими 
цели, за да се осигурят специализирани съветници по въпросите на равенството 
между половете, по-голямо представителство на жените сред международните 
експерти на всички равнища на мисията и да се гарантира многообразие и баланс 
между половете в съответствие със стратегията и плана за действие за 
увеличаване на участието на жените в гражданските мисии по линия на ОПСО за 
периода 2021 – 2024 г.4, особено на ръководни длъжности, тъй като има само три 
жени – ръководители на граждански мисии, и няма жени командири на военни 
мисии; призовава за разработване на сравними цели при планирането на военни 
мисии и операции;

6. призовава държавите членки да номинират кандидати за мисии по линия на 
ОПСО с балансирано представителство на половете на всички равнища и 
позиции, включително ръководни и военни позиции; отбелязва, че равенството 
между половете в силите за отбрана на държавите членки е предпоставка за 

4 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Strategy%20and%20Action%20Plan%20to%20Enhanc
e%20Women%20Participation%20in%20Civ-CSDP%20missions.pdf 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Strategy%20and%20Action%20Plan%20to%20Enhance%20Women%20Participation%20in%20Civ-CSDP%20missions.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Strategy%20and%20Action%20Plan%20to%20Enhance%20Women%20Participation%20in%20Civ-CSDP%20missions.pdf
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равенството между половете в мисиите по линия на ОПСО; призовава за 
прозрачни и справедливи процедури при подбора на кандидати за мисии по линия 
на ОПСО, така че в случай на кандидати с еднаква квалификация за една и съща 
позиция да бъде избран кандидатът от по-слабо представения пол; приветства 
работата на групата относно добрите практики за държавите членки при 
номинирането на кандидати за мисии по линия на ОПСО и очаква неговите 
констатации да бъдат споделени сред всички държави членки; припомня, че 
участието на жените в мисиите по линия на ОПСО допринася за ефективността на 
работата и засилва доверието в ЕС като защитник на равните права;

7. призовава Комисията и държавите членки да се застъпват за премахването на 
свързаните с пола стереотипи, които допринасят за неравностойното 
представителство на жените в сектора на сигурността и отбраната; подчертава 
необходимостта младите момичета да бъдат насърчавани да изучават тези 
дисциплини, за да изграждат кариера в тази област; насърчава държавите членки 
да намалят пречките пред професионалното развитие на жените в рамките на 
отбранителните сили и да засилят задържането на жените във военни мисии за 
изграждане и поддържане на мира;

8. приветства работата на съветника на ЕСВД по въпросите на равенството между 
половете и многообразието и нейния принос за засилване на сближаването и 
подобряване на видимостта във външната дейност на ЕС по отношение на 
равенството между половете, овластяването на жените и ЖМС; призовава за 
увеличаване на бюджета и за разширяване на екипа, който подпомага съветника; 
изразява съжаление, че макар че от 2018 г. насам на равнището на оперативните 
щабове за граждански мисии има експерт по въпросите на равенството между 
половете на пълно работно време, за военните мисии няма такава длъжност; 
поради това призовава за приоритетно създаване на такава длъжност; подчертава 
важната работа на съветниците по въпросите на равенството между половете в 
мисиите по линия на ОПСО; изразява съжаление, че длъжността съветник по 
въпросите на равенството между половете често остава незаета за дълги периоди 
във военните мисии, и призовава тези длъжности да бъдат запълнени; признава 
значимата роля на мрежата от звена за контакт по въпросите на равенството 
между половете в мисиите и очаква нейното непрекъснато развитие и обучение; 
насърчава структурирания обмен на най-добри практики, по-специално между 
гражданските и военните мисии, така че инициативите за равенство между 
половете, които понастоящем се прилагат в рамките на гражданските мисии, да 
могат да се прилагат във военните мисии; призовава за укрепване на позицията на 
съветник по въпросите на равенството между половете, за да се интегрира 
подходът за равенство между половете във всички програми и политики;

9. изразява съжаление относно всяко сексуално насилие, извършвано от членове на 
мисии по линия на ОПСО и служители на местните органи, обучени от мисиите 
по линия на ОПСО; призовава актуализираните общи стандарти за поведение за 
мисиите и операциите по линия на ОПСО да бъдат изцяло приложени и 
превърнати във всеобхватен подход на нулева толерантност към сексуалния и 
основания на пола тормоз и сексуалната експлоатация в рамките на всички мисии 
по линия на ОПСО; настоява да се използва независим надзор, за да се гарантира, 
че извършителите биват подведени под отговорност, че жертвите могат да 
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докладват напълно уверено в анонимност и под защита, както и че достъпът им до 
правосъдие е гарантиран; настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки да 
гарантират безопасност от основано на пола насилие, сексуална експлоатация и 
трафик на хора, със задължително обучение за всички членове на мисиите и 
подизпълнители; призовава за предоставяне на специализирана подкрепа, 
включително консултации и психологически услуги, на всички жертви;

10. призовава за заделяне на финансиране за действия, свързани с равенството между 
половете, в рамките на ОПСО и Европейския механизъм за подкрепа на мира, 
заедно с нов бюджетен ред на ЕС, по който да се финансира назначаването на 
съветници по въпросите на равенството между половете във всички мисии по 
линия на ОПСО и да подкрепя разрастването на мрежата от звена за контакт по 
въпросите на равенството между половете; призовава ЕСВД да приложи 
структуриран подход на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, 
за да проследява прецизно всички разходи, свързани с равенството между 
половете, включително в рамките на ОПСО, да организира предварителни и 
последващи оценки на въздействието върху равенството между половете на 
различните програми, финансирани от ЕС, и да докладва на Парламента;

11. подчертава, в контекста на нарастващите хибридни заплахи и акцента върху 
киберспособностите в рамките на ОПСО, значението на мерките за 
киберсигурност за наблюдението и предотвратяването на трафика на жени, 
засегнати от конфликти, като се има предвид въздействието на технологиите 
върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация; припомня, че жените са 
недостатъчно представени на позициите в областта на киберсигурността в Европа, 
и призовава за специална инициатива, насочена към баланса между половете в 
киберспособностите и специализираните сектори на ОПСО;

12. призовава за сътрудничество между мисиите по линия на ОПСО и Европейския 
институт за равенство между половете, по-специално в развитието на 
интегрирането на принципа на равенство между половете, както и за 
разпределянето на подходящи ресурси за тази дейност; призовава за подкрепа на 
научните изследвания в областта на свързаните с пола аспекти на политиката за 
сигурност и отбрана, провеждани от жени учени и изследователи.
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