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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims ir jos fakultatyvinį protokolą,

– atsižvelgdamas į JT deklaraciją dėl moterų ir vaikų apsaugos ypatingų situacijų ir 
ginkluotų konfliktų metu, taip pat į Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000 m.) ir 
Nr. 1820 (2008 m.),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir galių suteikimo 
moterims vystymosi srityje (2010–2015 m.),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl smurto prieš moteris ir kovos su visų formų 
moterų diskriminacija,

A. kadangi Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika reglamentuojama vadovaujantis 
Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT) ir du iš jų – 3-iasis (skatinti lyčių lygybę ir 
suteikti daugiau teisių moterims) ir 5-asis (gerinti gimdyvių sveikatą) – susiję būtent su 
moterimis; 

B. kadangi Europos Sąjungos veiksmų plane pripažįstama moterų dalyvavimo ir lyčių 
lygybės aspekto svarba šalių partnerių vystymuisi ir siekiant TVT tikslų ir kadangi 
„pokyčių darbotvarkėje“ lyčių lygybė yra prioritetinė Sąjungos veiksmų kryptis;

1. džiaugiasi, kad įvairiuose veiksmų planuose ir komunikatuose pripažįstama lyčių lygybės 
ir moterų teisių vaidmens svarba vystymosi srityje ir prašo iš tikrųjų įtraukti šį prioritetą į 
geografines programas; taip pat ragina užtikrinti geresnį koordinavimą su pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę finansuojamomis teminėmis programomis;

2. ragina dėti daugiau pastangų siekiant įgyvendinti su lyčių lygybe ir gimdyvių sveikata 
susijusius TVT tikslus ir todėl prašo nustatyti priemones, kurios bus taikomos nuo 
2015 m.;

3. sveikina visas tam tikrų TVT tikslų, pavyzdžiui, tikslo užtikrinti pradinį ugdymą 
mergaitėms ir berniukams, pasiekusias valstybes; skatina Komisiją imtis reikiamų 
priemonių siekiant skleisti informaciją apie šiuos laimėjimus, skatinti keistis gerąja 
patirtimi ir toliau remti teisingu keliu einančias šalis;

4. todėl ragina Komisiją ir Tarybą labiau skatinti trečiąsias šalis savo teisės aktuose aiškiai 
nustatyti moterų teises, užtikrinti, kad šių teisių būtų paisoma, ir įgyvendinti lyčių aspektą 
atspindinčią politiką ir mechanizmus siekiant moterims suteikti daugiau galimybių 
dalyvauti priimant sprendimus tiek politiniame, tiek ekonominiame, tiek socialiniame 
visuomenės gyvenime.


