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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за 
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и 
факултативния протокол към нея,

– като взе предвид Декларацията на ООН за защита на жените и децата при критични 
обстоятелства и въоръжени конфликти, както и Резолюция № 1325 (2000) и 
Резолюция № 1820 (2008) на Съвета за сигурност на ООН,

– като взе предвид плана за действие на Европейския съюз относно равенството 
между половете и предоставянето на правомощия на жените в областта на 
развитието (2010—2015 г.),

– като взе предвид насоките на Европейския съюз относно насилието срещу жени и 
борбата с всички форми на дискриминация срещу тях,

A. като има предвид, че политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за 
развитие се ръководи от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и че две от тях 
се отнасят конкретно до жените – Цел 3 (Насърчаване на равенството между жените 
и мъжете и овластяване на жените) и Цел 5 (Подобряване на здравословното 
състояние на майките);

Б. като има предвид, че планът за действие на Европейския съюз признава, че 
участието на жените и перспективата за равенство между половете са от значение за 
развитието на страните партньори и за постигане на ЦХР, както и че съгласно 
„Програмата за промяна“ равенството между мъжете и жените представлява 
приоритет в действията на Съюза;

1. изразява задоволство от това, че в различните планове за действие и съобщения се 
признава водещата роля на равенството между половете и предоставянето на 
правомощия на жените в областта на развитието, и призовава този приоритет да се 
прилага на практика в географските програми; призовава също така за по-добра 
координация с тематичните програми, финансирани по Инструмента за 
сътрудничество за развитие;

2. призовава за увеличаване на усилията за постигане на ЦХР, свързани с равенството 
между половете и здравословното състояние на майките, и изисква да се предвидят 
мерки за периода след 2015 г;

3. поздравява всички държави, които са постигнали някои от ЦХР, като например 
целта за начално образование за момичетата и за момчетата; насърчава Комисията 
да предприема необходимите мерки с цел популяризиране на тези достижения, да 
насърчава обмена на добри практики и да продължава да оказва подкрепа на 
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страните, които са на прав път;

4. поради това настоятелно призовава Комисията и Съвета в по-голяма степен да 
насърчават трети държави да включват в законодателството си изрични разпоредби 
в подкрепа на правата на жените, да гарантират спазването на тези права и да 
прилагат политики и механизми, които отчитат разликите между половете, с цел да 
се увеличи участието на жените в процеса на вземане на решения в обществения 
живот, независимо дали в политическата, икономическата или социалната сфера.


