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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a na 
její opční protokol,

– s ohledem na deklaraci OSN o ochraně žen a dětí za mimořádných událostí a za 
ozbrojených konfliktů a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008),

– s ohledem na akční plán Evropské unie pro dosažení rovnosti mužů a žen a emancipaci 
žen v oblasti rozvoje na období 2010–2015,

– s ohledem na hlavní směry Evropské unie, pokud jde o násilí páchané na ženách a boj 
proti všem formám diskriminace žen,

A. vzhledem k tomu, že v rámci své politiky v oblasti rozvojové spolupráce se Unie řídí 
rozvojovými cíli tisíciletí a že dva z těchto cílů se konkrétně týkají žen, a to 3. rozvojový 
cíl (podpora rovnosti pohlaví a posílení postavení žen ve společnosti) a 5. rozvojový cíl 
(lepší zdraví matek);

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie ve svém akčním plánu uznává, že zapojení žen
a hledisko rovnosti pohlaví hraje důležitou úlohu v oblasti rozvoje partnerských zemí a při 
dosahování rozvojových cílů tisíciletí, a že podle „Agendy pro změnu“ je rovnost mužů
a žen jednou z priorit činnosti Unie;

1. vyjadřuje svou spokojenost nad tím, že různé akční plány a sdělení uznávají klíčovou 
úlohu, kterou v oblasti rozvoje hraje rovnost pohlaví a emancipace žen, a žádá, aby tato 
priorita nabyla konkrétní podoby v geografických programech; vyzývá také k lepší 
koordinaci s tematickými programy financovanými z nástroje pro rozvojovou spolupráci;

2. vyzývá k tomu, aby se intenzivněji usilovalo o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, které 
se týkají rovnosti pohlaví a zdraví matek, a žádá, aby již nyní byla stanovena opatření na 
období po roce 2015;

3. blahopřeje všem státům, které některých rozvojových cílů tisíciletí, např. cíle základního 
vzdělání dívek a chlapců, již dosáhly; vybízí Komisi, aby přijala nezbytná opatření, která 
tyto úspěchy zviditelní a podpoří sdílení osvědčených postupů a země, které jsou na dobré 
cestě k dosažení těchto cílů;

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, aby dále povzbuzovaly třetí země k tomu, aby ve 
svých právních předpisech výslovně uváděly ustanovení ve prospěch práv žen, zajistily 
dodržování těchto práv a uplatňovaly politiky a mechanismy zohledňující rovnost žen
a mužů, které umožní větší zapojení žen do rozhodování ve veřejném životě nezávisle na 
tom, zda se jedná o politickou, hospodářskou či sociální oblast.


