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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równości płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
(2019/2167(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności cele 5 i 16,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (CEDAW),

– uwzględniając priorytety strategicznego partnerstwa ONZ–UE w zakresie operacji 
pokojowych i zarządzania kryzysowego na lata 2019–2021, zatwierdzone przez Radę w 
dniu 18 września 2018 r., i nadrzędny priorytet, którym jest kwestia kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa,

– uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania z 1995 r. przyjęte na 
Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet oraz rezultaty konferencji 
przeglądowych,

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa z dnia 31 października 2000 r. oraz późniejsze rezolucje o numerach: 
1820 (19 czerwca 2008 r.), 1888 (30 września 2009 r.), 1889 (5 października 2010 r.), 
1960 (16 grudnia 2010 r.), 2106 (24 czerwca 2013 r.), 2122 (18 października 2013 r.), 
2242 (13 października 2015 r.), 2467 (23 kwietnia 2019 r.) i 2493 
(29 października 2019 r.),

– uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron (COP 21) Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w Paryżu 
w dniu 12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie),

– uwzględniając inicjatywę UE-ONZ Spotlight,

– uwzględniając konkluzje Rady z 10 grudnia 2018 r. pt. „Kobiety, pokój 
i bezpieczeństwo”,

– uwzględniając unijne strategiczne podejście w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
oraz unijny plan działania na lata 2019–2024,

– uwzględniając drugi unijny plan działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020, 
przyjęty przez Radę w dniu 26 października 2015 r., oraz roczne sprawozdania z jego 
realizacji,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia wspólnego 
dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych 
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UE w latach 2016–2020”1 oraz rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie 
dziesiątej rocznicy przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 2000 r. na 
temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa2,

– uwzględniając Europejski konsensus w sprawie rozwoju z dnia 19 maja 2017 r.,

– uwzględniając strategię Komisji na rzecz równouprawnienia płci z dnia 
5 marca 2020 r.(COM(2020)0152),

– uwzględniając wydane 8 października 2018 r. przez dowódcę operacji cywilnych 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) wytyczne operacyjne dla 
kierownictwa i personelu misji dotyczące uwzględniania problematyki płci,

– uwzględniając dokument zatytułowany „Wprowadzanie w życie rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w kontekście misji 
i operacji WPBiO” przyjęty przez Radę w dniu 22 marca 2012 r.,

– uwzględniając ulepszone ogólne normy postępowania podczas misji i operacji WPBiO 
z dnia 22 stycznia 2018 r.,

– uwzględniając strategię ESDZ na rzecz równości płci i szans na lata 2018–2023 
z listopada 2017 r.,

– uwzględniając sprawozdanie ESDZ z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie badania 
podstawowego dotyczącego włączania problematyki praw człowieka i płci do wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony,

– uwzględniając globalną strategię ESDZ na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej z czerwca 2016 r.,

– uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 5 i art. 21 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że zasada równości kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością 
Unii Europejskiej, w związku z czym aspekt płci powinien być uwzględniany we 
wszystkich działaniach i strategiach UE i włączany do nich; mając na uwadze, że Unia 
Europejska powinna przyczyniać się do tworzenia świata, w którym wszyscy ludzie, 
bez względu na płeć, orientację seksualną, rasę i sprawność, mogą żyć w pokoju, 
ciesząc się równymi prawami i jednakowymi szansami na realizację swojego 
potencjału;

B. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta są szczególnie narażone na przemoc, 

1 Dz.U. C 76 z 9.3.2020, s. 168.
2 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 56.
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ubóstwo, konflikty zbrojne i skutki kryzysu klimatycznego; mając na uwadze rosnącą 
światową tendencję do zwracania się ku autorytaryzmowi i rosnącą liczbę grup 
fundamentalistycznych, przy czym obie te tendencje wyraźnie łączą się z wrogością 
wobec praw kobiet i osób LGBTIQ; mając na uwadze, że rozumienie bezpieczeństwa 
ukierunkowane na państwa, a nie na ludzi jest wadliwe i nie doprowadzi do pokoju;

C. mając na uwadze, że państwa takie jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w ostatnim 
czasie przyjęły i wdrożyły ramy na rzecz feministycznej polityki zagranicznej; mając na 
uwadze, że tego rodzaju polityka podaje w wątpliwość istniejącą równowagę sił i ma na 
celu określenie interakcji z innymi państwami i ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości płci, chroni i promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo marginalizowanym grupom; po drugie, ma na celu 
zagwarantowanie im sprawiedliwego dostępu do zasobów społecznych, gospodarczych 
i politycznych oraz uczestnictwo na wszystkich szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie dąży 
do przełamania dominacji mężczyzn w strukturach władzy na wszystkich poziomach 
wpływów; i wreszcie, ma za podstawę głosy obrońców praw człowieka, które 
przysługują kobietom, i głosy społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że 
wszystkie kolejne strategie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
powinny zmierzać do osiągnięcia tych celów;

D. mając na uwadze, że Dania, Szwajcaria i Norwegia prowadzą zdecydowaną politykę 
zagraniczną ukierunkowaną na równość płci; mając na uwadze, że Hiszpania, 
Luksemburg, Cypr i Niemcy ogłosiły zamiar priorytetowego traktowania równości płci 
w polityce zagranicznej; mając na uwadze, że nowa Komisja uczyniła z równości płci 
jeden ze swoich kluczowych priorytetów we wszystkich obszarach polityki;

E. mając na uwadze, że unijne strategiczne podejście w sprawie kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa jest wyrazem istotnego postępu, jeśli chodzi o zaangażowanie UE 
w program działań na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

F. mając na uwadze, że drugi unijny plan działania w sprawie równości płci stanowił 
ważny krok naprzód we wspieraniu równości płci w stosunkach zewnętrznych UE, 
jednak w toku jego realizacji wciąż ujawniają się liczne niedociągnięcia, takie jak wąski 
zakres, brak sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, brak zaangażowania 
ze strony przywódców UE oraz brak struktury instytucjonalnej i zachęt służących 
motywowaniu i odpowiedniemu wspieraniu personelu;

G. mając na uwadze, że celem drugiego unijnego planu działania w sprawie równości płci 
jest włączenie do 2020 r. działań związanych z uwzględnianiem aspektu płci do 
głównego nurtu polityki w 85 % wszystkich nowych inicjatyw UE; mając na uwadze, 
że pomimo poczynionych postępów w 2018 r. problematykę płci uwzględniono tylko w 
od 55 % do 68 % nowych programów;

H. mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w polityce, 
w szczególności w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego; 
mając na uwadze, że w Unii Europejskiej 6 kobiet piastuje stanowisko ministra obrony, 
a tylko 3 z 27 ministrów spraw zagranicznych to kobiety;

I. mając na uwadze, że w ESDZ mężczyźni stanowią 75 % kadry kierowniczej średniego 
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szczebla i 87 % kadry kierowniczej wyższego szczebla; mając na uwadze, że 
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa zobowiązał się, że do końca swojej kadencji osiągnie 40-
procentowy poziom zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych; mając na 
uwadze, że w wyniku ostatnich dokonanych przez niego nominacji powstała struktura 
składająca się z zastępców sekretarza generalnego wyłącznie płci męskiej;

J. mając na uwadze, że na całym świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż jednak 
widoczne są istotne niedociągnięcia i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że w 
2018 r. spadła liczba działań UE w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego, a pośród globalnych działań służb Komisji ds. równości płci liczba 
działań dotyczących praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego była najniższa;

K. mając na uwadze, że praca doradców ds. problematyki płci i punktów kontaktowych ma 
kluczowe znaczenie dla przełożenia polityki UE w zakresie równości płci oraz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa na analizę, planowanie, działanie i ocenę, a także dla 
ułatwienia włączenia perspektywy płci do codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich obowiązków;

L. mając na uwadze, że tylko jedna trzecia wszystkich delegatur UE pracuje nad prawami 
osób LGBTIQ; mając na uwadze, że wytycznych Unii dotyczących osób LGBTIQ nie 
stosuje się w sposób jednolity, a wdrożenie tych wytycznych zależy w dużej mierze od 
wiedzy i zainteresowania kierownictwa delegatur, a nie od przestrzegania podejścia 
strukturalnego;

M. mając na uwadze, że ograniczone finansowanie i niedostateczny poziom zatrudnienia 
stanowią podstawowe przeszkody w realizacji celów UE w zakresie równości płci; 
mając na uwadze, że brakuje również spójności polityki w dziedzinie równości płci oraz 
że w instytucjach Unii nie istnieje jeszcze ujednolicony system ułatwiający jednakowe 
rozumienie i wdrażanie zasady uwzględniania aspektu płci;

1. wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by zobowiązały się, że będą 
zmierzać do wypracowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która zawierałaby 
wizję transformacji z punktu widzenia równości płci i skupiała się na potrzebie 
rozwiązania problemów dotyczących nierównych struktur i układów sił; podkreśla, że 
podstawą tej polityki powinna być rygorystyczna analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że należy zapewnić kobietom i osobom z różnych 
środowisk istotną i równoprawną rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeprowadzenia przeglądu 
i przedstawienia nowego trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci 
w 2020 r.; podkreśla, że aby zapewnić skuteczne wdrożenie tego dokumentu musi on 
mieć formę komunikatu; z zadowoleniem przyjmuje plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o odnowieniu planu działania UE dotyczącego praw 
człowieka i demokracji oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci w tym planie 
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działania oraz włączenia do niego ukierunkowanych działań na rzecz równości płci 
i praw kobiet, w tym praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

3. wzywa do zwiększenia spójności i koordynacji polityki podczas realizacji szeregu 
zobowiązań dotyczących równości płci zawartych w działaniach zewnętrznych UE; 
podkreśla, że unijne strategiczne podejście należy powiązać i zsynchronizować 
z nowym trzecim unijnym planem działania w sprawie równości płci, i wzywa, aby 
trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci obejmował, jako odrębny rozdział, 
plan działania na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa z 2019 r.;

Równość płci jako zasada przewodnia działań zewnętrznych UE

4. wzywa ESDZ, właściwe służby Komisji i państwa członkowskie do systematycznego 
włączania aspektu płci i perspektywy intersekcjonalnej do polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej;

5. podkreśla potrzebę zapewnienia stałego zaangażowania na najwyższych szczeblach 
politycznych we wdrażanie trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci; 
wnosi, aby w trzecim unijnym planie działania w sprawie równości płci określono, że 
85 % oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) należy przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy przeznaczyć na programy, których głównym celem 
jest równość płci, w tym prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; wzywa do 
dalszych ukierunkowanych działań na rzecz równości płci; wzywa ponadto, by 
w nowym planie zwiększyć znaczenie analiz jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich programów na propagowanie równości płci;

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci dołączono 
jasne, wymierne i określone w czasie wskaźniki sukcesu, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty, a także jasne cele w każdym 
kraju partnerskim, opracowane wspólnie z krajem partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

7. wzywa do przeznaczenia w proponowanym rozporządzeniu w sprawie Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) specjalnych 
środków finansowych na rzecz równości płci oraz do zmniejszenia ograniczeń 
administracyjnych, aby umożliwić lokalnym i małym organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy mogli 
liczyć na otrzymanie wystarczających środków finansowych na uwzględnianie aspektu 
płci;

Uwzględnianie problematyki płci i różnorodności w kulturze instytucjonalnej w siedzibie 
głównej i delegaturach

8. wzywa państwa członkowskie do utworzenia formalnej grupy roboczej Rady ds. 
równości płci;

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną przez głównego doradę ESDZ ds. płci; 
ubolewa jednak nad ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi o personel i zasoby 
przeznaczone na to stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca to stanowisko podlegała 
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bezpośrednio Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/Wysokiego Przedstawiciela do utworzenia w ESDZ działu 
organizacyjnego ds. równości płci i programu na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
oraz powołania w każdej dyrekcji ESDZ pełnoetatowego doradcy ds. problematyki płci 
podlegającego bezpośrednio głównemu doradcy;

10. z zadowoleniem przyjmuje strategię ESDZ na rzecz równości płci i szans na lata 2018–
2023, ubolewa jednak nad brakiem konkretnych i wymiernych celów; wzywa do jej 
aktualizacji w celu uwzględnienia konkretnych i wiążących celów dotyczących 
obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych; zaleca, by 50 % stanowisk 
kierowniczych zajmowały kobiety, w tym stanowisk szefów delegatury i szefów misji 
i operacji WPBiO; ponadto wyraża ubolewanie z powodu braku innych celów 
w zakresie różnorodności oraz braku ogólnej różnorodności w instytucjach Unii, 
zwłaszcza w odniesieniu do rasy, sprawności i pochodzenia etnicznego;

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / Wysokiego Przedstawiciela do dopilnowania, aby 
szefowie zagranicznych delegatur Unii ponosili formalną odpowiedzialność za 
uwzględnianie równości płci we wszystkich aspektach pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie 
w delegaturach Unii jednego punktu kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

12. podkreśla, że osiągnięcie równości płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla wszystkich kierowników średniego i wyższego 
szczebla ESDZ oraz szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

Priorytetowe traktowanie ochrony i propagowania praw kobiet i uczestnictwa kobiet

13. wzywa UE i państwa członkowskie do przestrzegania wszystkich zobowiązań 
międzynarodowych związanych z ogólnoświatowym programem na rzecz równości 
płci; wzywa ponadto, aby zachęcać państwa partnerskie do uchylenia zgłoszonych przez 
nie zastrzeżeń dotyczących Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet i wspierania 
tych państw w tym zakresie, oraz do wdrożenia deklaracji i planu działania przyjętych 
podczas Czwartej Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet, która odbyła się 
w Pekinie w 1995 r, w tym za pomocą prawodawstwa;

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / Wysokiego Przedstawiciela, ESDZ i państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnego wdrożenia Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie obrońców praw człowieka oraz do przyjęcia załącznika mającego na celu 
uznanie i opracowanie dodatkowych strategii i narzędzi, aby lepiej i skuteczniej 
reagować i w ten sposób zapobiegać szczególnej sytuacji, zagrożeniom i czynnikom 
ryzyka, z którymi borykają się obrońcy praw człowieka, które przysługują kobietom;

15. wzywa delegatury Unii do monitorowania negatywnych postaw wobec równości płci 
oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także tendencji do kurczenia się 
przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego oraz do podjęcia konkretnych kroków 
w celu ich ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa członkowskie i szefów delegatur 
Unii do zapewnienia wsparcia politycznego i finansowego lokalnym organizacjom 
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społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

°

° °

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.


