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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно равенството между половете във външната политика и политиката на 
сигурност на ЕС
(2019/2167(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално 
цели 5 и 16,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените,

– като взе предвид Стратегическото партньорство между ООН и ЕС в областта на 
мироопазващите операции и управлението на кризи: приоритети за периода 
2019 – 2021 г., което беше одобрено от Съвета на 18 септември 2018 г. и в рамките 
на което жените, мирът и сигурността са водещ приоритет,

– като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, 
приети през 1995 г. на Четвъртата световна конференция относно жените, и 
резултатите от конференциите за преразглеждане на платформата за действие,

– като взе предвид Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно 
жените, мира и сигурността от 31 октомври 2000 г. и последващите резолюции, а 
именно резолюции № 1820 (19 юни 2008 г.); № 1888 (30 септември 2009 г.); 
№ 1889 (5 октомври 2010 г.); № 1960 (16 декември 2010 г.); № 2106 (24 юни 
2013 г.); № 2122 (18 октомври 2013 г.); № 2242 (13 октомври 2015 г.); № 2467 
(23 април 2019 г.) и № 2493 (29 октомври 2019 г.);

– като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните 
(COP21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКOОНИК) в 
Париж на 12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

– като взе предвид инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2018 г. относно жените, 
мира и сигурността,

– като взе предвид стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и 
сигурността и неговия план за действие за периода 2019 – 2024 г.,

– като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за 
периода 2016 – 2020 г. (GAP II), приет от Съвета на 26 октомври 2015 г., и 
годишните доклади за неговото изпълнение,

– като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно прилагането на 
съвместния работен документ (SWD(2015)0182), озаглавен „Равенство между 
половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и 
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жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“1, и 
своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от 
приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно 
жените, мира и сигурността2,

– като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 19 май 2017 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за 
равенство между половете от 5 март 2020 г. (COM(2020)0152),

– като взе предвид оперативните насоки за управление на мисиите и персонала 
относно интегрирането на принципа на равенство между половете, изготвени от 
командващия гражданските операции на Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД), от 8 октомври 2018 г.,

– като взе предвид документа със заглавие „Изпълнение на резолюциите на Съвета 
за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността в контекста на мисиите 
и операциите по линия на ОПСО“, приет от Съвета на 22 март 2012 г.,

– като има предвид Актуализираните общи стандарти за поведение за мисиите и 
операциите по линия на ОПСО от 22 януари 2018 г.,

– като взе предвид Стратегията на ЕСВД за равенство между половете и равни 
възможности за периода 2018 – 2023 г. от ноември 2017 г.,

– като взе предвид доклада на ЕСВД от 10 ноември 2016 г. за базовото проучване 
относно интегрирането на въпросите за правата на човека и равенството между 
половете в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз,

– като взе предвид Глобалната стратегия на ЕСВД за външната политика и 
политиката на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г.,

– като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и член 21, параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и становището на комисията по външни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че принципът на равенство между жените и мъжете е основна 
ценност на ЕС и че следователно принципът на равенство между половете следва 
да се прилага и интегрира във всички дейности и политики на ЕС; като има 
предвид, че ЕС следва да допринесе за създаването на свят, в който всички хора, 
независимо от пола, сексуалната ориентация, расата и способностите си могат да 

1 ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 168.
2 ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр.56.
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живеят мирно и да се ползват от равни права, както и от равни възможности за 
реализирането на своя потенциал;

Б. като има предвид, че жените и момичетата са особено силно засегнати от 
насилието, бедността, въоръжените конфликти и въздействието на извънредната 
ситуация, свързана с изменението на климата; като има предвид, че се наблюдава 
разрастваща се глобална тенденция, характеризираща се с авторитарни режими и 
все по-голям брой фундаменталистки групировки, като тези две явления са явно 
свързани с враждебните реакции срещу правата на жените и лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куиър лицата (ЛГБТИК+); 
като има предвид, че всяко тълкуване на сигурността, което се съсредоточава 
върху държавите, а не върху човешките същества, е погрешно и няма да доведе до 
мир;

В. като има предвид, че държави като Швеция, Франция, Канада и Мексико наскоро 
приеха и приложиха рамки за постигане на напредък с цел осъществяване на 
феминистка външна политика; като има предвид, че този вид политика поставя 
под въпрос съществуващото равновесие на силите и има за цел да моделира 
взаимодействието с други държави и движения по начин, който на първо място 
дава предимство на равенството между половете и защитава и насърчава 
човешките права на жените и на други традиционно маргинализирани групи; на 
второ място има за цел да гарантира техния справедлив достъп до социални, 
икономически и политически ресурси и тяхното участие на всички равнища; на 
трето място предоставя значителни ресурси за осъществяването на тази визия и 
цели чрез прилагането ѝ да разтури структурите на властта, доминирани от 
мъжете, на всички равнища, на които тя може да оказва влияние; и накрая, 
отразява възгледите на жени правозащитници и на гражданското общество; като 
има предвид, че всяка бъдеща външна политика и политика на сигурност на ЕС 
следва да се стреми към постигането на същите тези цели; като има предвид, че 
всяка бъдеща външна политика и политика на сигурност на ЕС следва да се 
стреми към постигането на същите тези цели;

Г. като има предвид, че Дания, Швейцария и Норвегия провеждат уверена външна 
политика с акцент върху равенството между половете; като има предвид, че 
Испания, Люксембург, Кипър и Германия обявиха своето намерение да превърнат 
равенството между половете в приоритет на външната си политика; като има 
предвид, че новата Комисия превърна равенството между половете в един от 
основните си приоритети във всички области на политиката;

Д. като има предвид, че стратегическият подход на ЕС по отношение на жените, 
мира и сигурността представлява значителен напредък, що се отнася до 
ангажираността на ЕС по отношение на програмата „Жените, мирът и 
сигурността“;

Е. като има предвид, че Планът за действие относно равенството между половете за 
периода 2016 – 2020 г. (GAP II) представляваше важна стъпка напред за 
насърчаването на равенството между половете във външните отношения на ЕС, 
но че при прилагането му все още има редица недостатъци, например тесен 
обхват, липса на съобразено с равенството между половете бюджетиране, липса 
на ангажираност от страна на лидерите на ЕС, както и липса на институционална 
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структура и стимули за мотивиране и подходящо подпомагане на персонала;

Ж. като има предвид, че в GAP II се набеляза целта свързаните с пола дейности да 
бъдат интегрирани в 85% от всички нови инициативи на ЕС в срок до 2020 г.; като 
има предвид, че през 2018 г., въпреки постигнатия напредък, аспектите на пола 
бяха интегрирани само в 55% – 68% от новите програми;

З. като има предвид, че жените продължават да бъдат много по-слабо представени в 
политиката, особено в областта на външната политика и международната 
сигурност; като има предвид, че в ЕС жените, които заемат длъжността министър 
на отбраната, са 6 и че само 3 от 27-те външни министри са жени;

И. като има предвид, че в ЕСВД 75% от длъжностите на средно управленско 
равнище и 87% от висшите ръководни длъжности се заемат от мъже; като има 
предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност пое 
ангажимент до края на мандата си да постигне целта 40% от ръководните 
длъжности да бъдат заемани от жени; като има предвид, че вследствие на 
последните назначения от заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител структурата от заместник генерални секретари се състои единствено 
от мъже;

Й. като има предвид, че е постигнат напредък по отношение на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права в целия свят, но че все още се наблюдават 
сериозни недостатъци и че все още има заплахи от обръщане на положителната 
тенденция; като има предвид, че броят на действията на ЕС в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и права намаля през 2018 г. и че 
най-ниският брой действия в световен мащаб от страна на службите на Комисията 
в областта на равенството между половете бяха свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве и права;

К. като има предвид, че работата на съветниците и координационните звена по 
въпросите на равенството между половете е от основно значение за 
въплътяването на политиките на ЕС в областта на равенството между половете и 
жените, мира и сигурността в анализ, планиране, провеждане и оценяване, както и 
за улесняването на интегрирането на аспектите на равенството между половете в 
ежедневните задачи и операции; като има предвид, че съветниците и 
координационните звена по въпросите на равенството между половете са 
изправени пред редица предизвикателства при изпълнението на своите 
задължения;

Л. като има предвид, че едва една трета от всички делегации на ЕС работят в 
областта на правата на ЛГБТИК+; като има предвид, че насоките на ЕС относно 
ЛГБТИК+ не се прилагат по еднакъв начин и че вместо да се следва структурен 
подход, тяхното прилагане зависи до голяма степен от познанията на 
ръководството на делегациите и неговия интерес към тази тематика;

М. като има предвид, че ограниченото финансиране и недостигът на персонал са 
основни пречки пред постигането на целите на ЕС в областта на равенството 
между половете; като има предвид, че също така липсва съгласуваност на 
политиките в областта на равенството между половете и че все още няма единна 
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система, която да улеснява еднаквото тълкуване и прилагане на интегрирането на 
принципа на равенство между половете в институциите на ЕС;

1. призовава ЕС и неговите държави членки да се ангажират да постигнат напредък, 
така че в бъдеще тяхната външна политика и политика на сигурност да отразява 
визията за преобразуване на равновесието между половете, основаваща се на 
необходимостта от промяна на структурите, характеризиращи се с 
неравнопоставеност, и на съществуващите властови отношения; подчертава, че е 
необходимо тази политика да се основава на прецизен анализ на равенството 
между половете и на систематични оценки на въздействието върху равенството 
между половете, както и че е необходимо да се осигури съдържателна и 
равноправна роля на всички равнища и етапи от вземането на решения за жените 
и за хората с различен произход;

2. посреща със задоволство предложението на Комисията да извърши преглед и да 
представи през 2020 г. нов план за действие на ЕС относно равенството между 
половете (GAP III); подчертава, че този документ трябва да бъде под формата на 
съобщение, за да се гарантира неговото ефективно прилагане; посреща със 
задоволство Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността и 
призовава за неговото стриктно прилагане; посреща със задоволство решението за 
подновяване на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията и призовава в този план за действие да бъдат интегрирани 
принципът на равенство между половете и целенасочени действия в подкрепа на 
равенството между половете и правата на жените, включително сексуалното и 
репродуктивното здраве и права; 

3. призовава за допълнително съгласуване и координация на политиките при 
изпълнението на всички ангажименти по отношение на равенството между 
половете, включени във външната дейност на ЕС; подчертава, че Стратегическият 
подход на ЕС следва да бъде обвързан и синхронизиран с Третия план за действие 
на ЕС относно равенството между половете (GAP III), и призовава Планът за 
действие на ЕС относно жените, мира и сигурността от 2019 г. да бъде включен в 
GAP III като отделна глава;

Равенството между половете като ръководен принцип на външната дейност на 
ЕС

4. призовава ЕСВД, съответните служби на Комисията и държавите членки 
систематично да интегрират принципа на равенство между половете и 
междусекторната призма във външната политика и политиката на сигурност на 
ЕС;

5. подчертава необходимостта да се гарантира постоянна ангажираност на най-
високо политическо равнище към изпълнението на GAP III; изисква в GAP III да 
се уточни, че 85% от официалната помощ за развитие следва да се отпуска за 
програми, за които равенството между половете е съществена или основна цел, и 
в рамките на този по-широк ангажимент 20% от официалната помощ за развитие 
да се разпределят за програми, чиято основна цел е равенството между половете, 
в т.ч. сексуалното и репродуктивното здраве и права; призовава за допълнителни 
целенасочени действия за постигане на равенство между половете; освен това 
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призовава за това новият план да укрепи качествените анализи и да надхвърли 
логиката на изпълнението проформа на задълженията, за да се оцени реалното 
въздействие на тези програми за постигането на напредък по отношение на 
равенството между половете;

6. препоръчва GAP III да бъде придружен от ясни, измерими, обвързани със срокове 
показатели за успеха, включително чрез възлагане на отговорност на различните 
участници, като за всяка държава партньор бъдат разработени, съвместно с 
държавата партньор и с организациите на гражданското общество, ясни цели;

7. призовава в предложения регламент относно Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество да се предвиди 
специално целево финансиране за равенството между половете, както и да се 
намалят административните ограничения, за да се даде възможност за достъп до 
финансиране за местните и малките организации на гражданското общество; 
подчертава, че е важно да се гарантира, че партньорите могат да разчитат да 
получават достатъчно финансови ресурси за интегриране на принципа на 
равенство между половете;

Акцент върху равенството между половете и многообразието в 
институционалната култура на ЕС в седалищата на институциите и в 
делегациите

8. призовава държавите членки да създадат официална работна група на Съвета по 
въпросите на равенството между половете;

9. приветства работата, извършена от главния съветник на ЕСВД по въпросите на 
равенството между половете; въпреки това изразява съжаление във връзка с 
ограничения капацитет по отношение на персонала и ресурсите, предвидени за 
тази длъжност, и призовава лицето, което я заема, да докладва пряко на 
заместник-председателя/върховен представител; призовава заместник-
председателя/върховен представител да създаде организационно подразделение в 
рамките на ЕСВД относно равенството между половете и програмата „Жените, 
мирът и сигурността“, както и във всяка дирекция на ЕСВД да бъде назначен 
съветник по въпросите на равенството между половете на пълно работно време, 
който да докладва пряко на главния съветник;

10. посреща със задоволство стратегията на ЕСВД за равенство между половете и 
равни възможности за периода 2018 – 2023 г., но изразява съжаление относно 
липсата на конкретни и измерими цели; призовава тя да бъде актуализирана, с цел 
да се включат конкретни и задължителни цели относно заемането на ръководни 
длъжности от жени; препоръчва да се приеме цел 50% от ръководните длъжности, 
включително ръководители на делегации и ръководители на мисии и операции по 
линия на ОПСО, да се заемат от жени; изразява съжаление освен това относно 
липсата на други цели по отношение на многообразието, както и относно липсата 
като цяло на многообразие в институциите на ЕС, особено по отношение на раса, 
способности и етнически произход;

11. призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че 
ръководителите на делегациите на ЕС в чужбина носят официална отговорност за 
интегрирането на принципа на равенство между половете във всички аспекти на 
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работата на своята делегация и че от тях се изисква да докладват по тази тема; 
освен това призовава заместник-председателя/върховен представител да 
гарантира, че във всички делегации на ЕС има координационно звено, на пълно 
работно време, по въпросите на равенството между половете;

12. подчертава, че не е възможно да се постигне равенство между половете, ако 
ръководството не проявява интерес към тази тематика; в този контекст призовава 
за задължително обучение по въпросите на равенството между половете за всички 
средни и висши ръководни кадри в ЕСВД и за ръководителите на/командващите 
мисии и операции по линия на ОПСО;

Отдаване на приоритет на защитата и насърчаването на правата и участието 
на жените

13. призовава ЕС и държавите членки да изпълнят всички свои международни 
ангажименти, свързани с глобалната програма за равенство между половете; 
освен това ги призовава да насърчават и подкрепят държавите партньори да 
отменят резервите, които са внесли по отношение на Конвенцията за премахване 
на всички форми на дискриминация по отношение на жените, както и да прилагат 
декларацията и плана за действие от Четвъртата световна конференция на ООН за 
жените в Пекин от 1995 г., включително по законодателен път;

14. призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите 
членки да гарантират пълното прилагане на Насоките на ЕС относно защитниците 
на правата на човека и да приемат приложение, което да цели признаване и 
разработване на допълнителни стратегии и инструменти за по-добра и 
по-ефективна реакция с цел предотвратяване на специфичните условия, заплахи и 
рискови фактори, пред които са изправени защитниците на човешките права на 
жените;

15. призовава делегациите на ЕС да извършват мониторинг на враждебните реакции 
срещу равенството между половете и сексуалното и репродуктивното здраве и 
права и да следят тенденцията, изразяваща се в ограничаване на пространството 
за действие на гражданското общество, както и да предприемат конкретни мерки 
за защита в тази сфера; настоятелно призовава Комисията, ЕСВД, държавите 
членки и ръководителите на делегациите на ЕС да гарантират предоставянето на 
политическа и финансова подкрепа за местните организации на гражданското 
общество, включително за организациите на жените и защитниците на правата на 
човека, и да превърнат сътрудничеството и консултациите с тях в стандартен 
елемент от своята работа;

°

° °

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


