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Относно: Становище относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област — Годишен доклад за 
2018 г. (2019/2125(INI))

Уважаема госпожо Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по правата на 
жените и равенството между половете да представи становище на Вашата комисия. На 
своето заседание от 6 ноември 2019 г. тя реши да представи това становище под 
формата на писмо.

На това заседание1 комисията по правата на жените и равенството между половете 
обсъди въпроса и взе решение да прикани водещата подкомисия по правата на човека 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Евелин Регнер

1 На окончателното гласуване присъстваха: Евелин Регнер (председател), Гуендолин Делбос-Корфилд 
(заместник-председател), Кристине Андерсон, Вилия Блинкевичуте, Аника Брюна, Белинда Де Луси, 
Роса Естарас Ферагут, Франсис Фицджералд, Синди Франсен, Хелен Фрицон, Джаки Джоунс, Ливия 
Ярока, Арба Кокалари, Алис Кунке, Наоми Лонг, Анджелика Анна Можджановска, Мария Нойхл, Пина 
Пичерно, Самира Рафаела, Елжбета Рафалска, Диана Риба и Хинер, Кристине Шнайдер, Ирен Толре, 
Изабела Товалиери, Ернест Уртасун, Марко Дзуло (постоянни членове), Мария Да Граса Карвалю, Ева 
Копач, Предраг Фред Матич, Хрисула Захаропулу (заместници), Ан-Софи Пелтие (съгл. чл. 209, пар. 7)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. припомня, че Планът за действие на ЕС относно равенството между половете и 
овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (GAP II) е един от 
основополагащите инструменти на ЕС за подобряване на равенството между 
половете в трети държави; призовава Комисията да направи оценка на цялостното 
му въздействие към момента на изтичането на срока му, да вземе предвид 
резолюцията на Парламента от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на Плана 
за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на 
жените при сътрудничеството за развитие и резолюцията на Парламента от 31 май 
2018 г. относно прилагането на съвместния работен документ 
(SWD(2015)0182) — Равенство между половете и овластяване на жените: 
преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните 
отношения на ЕС за периода 2016—2020 г. и, следвайки съдържащите се в тях 
препоръки, да представи GAP III, който отново да съдържа конкретни амбициозни 
цели за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, със статус на 
съобщение относно равенството между половете; припомня в този контекст 
ангажимента на кандидата за член на Комисията, отговарящ за международното 
партньорство, Юта Урпилайнен, който тя пое при изслушването си в Европейския 
парламент на 1 октомври 2019 г. — да стартира GAP III, изтъквайки 
изключителното въздействие на GAP за постигането на равенство между половете 
в рамките на международните партньорства;

2. обръща внимание на задължението на ЕС по Договора да насърчава равенството 
между половете и да гарантира интегрирането на принципа на равенство между 
половете във всички свои действия, включително във външните действия; 
изтъква, че в доклада от 2018 г. за изпълнението на Плана за действие на ЕС 
относно равенството между половете и овластяването на жените (GAP II) е 
направена оценка, че чрез съчетаването на интегрирането на принципа на 
равенство между половете и специфичните мерки и действия е постигнат 
значителен напредък, приветствана е практиката за включване на правата на 
жените и равенството между половете в диалозите за правата на човека, както и 
специфичните усилия за интегриране на въпросите на пола в общата политика за 
сигурност и отбрана; призовава за глобални инициативи, подходящо финансиране 
и системен подход за включване на свързаните с пола аспекти във външната 
политика и дейност, по-специално — в областта на търговията, заетостта, 
образованието, конфликтите и изграждането на мира, климата и околната среда, 
селското стопанство, бедността, трафика, миграцията и бюджетирането; изтъква 
необходимостта от това, делегациите на ЕС да засилят ролята си в координацията 
по отношение на свързани с пола въпроси — наред с другото — чрез създаването 
на звена за контакт по въпросите на пола там, където все още такива не са 
създадени, както и с помощта на главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола 
в трети държави, като се осигури специален бюджет и като се използва анализ на 
равенството между половете въз основа на дезагрегирани по пол данни;

3. изразява съжаление, че в годишния доклад на Комисията за 2018 г. относно 
правата на човека и демокрацията по света не се отчита изрично увеличаването на 
враждебните реакции по отношение на правата на жените в световен мащаб, по-
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специално — що се отнася до сексуалното и репродуктивното здраве и права 
(СРЗП), и изразява загриженост във връзка с факта, че Комисията не е 
представила стратегия за противодействие на това явление; подчертава 
изискването за това, външната дейност на ЕС, включително политиката му за 
развитие, да работят за постигането на свързаните със здравето цели за устойчиво 
развитие; категорично осъжда възстановяването и разширяването на спирането на 
финансиране за организации, подкрепящи абортите, от администрацията на 
президента Тръмп и неговото вредно въздействие върху достъпа на жените и 
момичетата до всеобхватно здравеопазване и сексуални и репродуктивни права, 
които са основни права на човека, повтаря призива си към ЕС, заедно с неговите 
държави членки, да разгледат внимателно и да обмислят въпроса за запълването 
на възникналия вследствие на тези мерки недостиг на финансиране;

4. изтъква тревожното нарастване на насилието срещу жени и призовава за 
допълнителни действия с цел ратифициране и прилагане на Конвенцията от 
Истанбул в цяла Европа; призовава делегациите на ЕС да включват данни относно 
насилието срещу жени при изготвянето на специфичните за всяка държава 
препоръки и да насърчават механизми за защита и подкрепа на жертвите; 
призовава ЕСВД да подобри прилагането на насоките на ЕС относно ЛГБТИ;

5. горещо приветства продължаването на глобалната инициатива Spotlight на ЕС и 
ООН и изпълнението на проекти, които имат за цел премахване на насилието 
срещу жени и момичета по света, като включват мерки по отношение на 
основаното на пола насилие и вредни практики като гениталното осакатяване на 
жени, ранните и принудителните бракове и трафика на хора; признава обаче, че 
широкообхватните, широко разпространени и дълбоко вкоренени насилие и 
вредни практики не може да се разглеждат единствено на равнището на проекти, 
и призовава за систематичен и всеобхватен план за действие за ангажиране на 
момчетата и мъжете, за премахване на свързаните с пола норми и стереотипи и за 
предизвикване на промени в различните сектори и на световно равнище, в 
съответствие с Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените;

6. призовава новата колегия на членовете на Комисията под ръководството на члена 
на Комисията, отговарящ за равенството, на члена на Комисията, отговарящ за 
международните партньорства, и на Върховния представител да гарантира тясно 
сътрудничество и съгласуваност по отношение на равенството между половете и 
интегрирането на принципа на равенство между половете, настоятелно призовава 
ЕС да предоставя системно подкрепа на специализирани организации на местно 
равнище, които работят по въпросите на правата на жените, и на защитници на 
правата на жените, както и да осигури защита на правата на жените и на 
защитниците на правата на ЛГБТИ, чиято безопасност би могла да бъде 
застрашена в техните държави.


