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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) 
un tās fakultatīvo protokolu,

– ņemot vērā ANO Deklarāciju par sieviešu un bērnu aizsardzību krīzes un bruņotu 
konfliktu gadījumā, kā arī ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 (2000) un 
Nr. 1820 (2008),

– ņemot vērā Eiropas Savienības rīcības plānu par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā (2010.–2015. gadam),

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par vardarbību pret sievietēm un sieviešu visu veidu 
diskriminācijas apkarošanu,

A. tā kā Savienības politiku attīstības sadarbības jomā virza Tūkstošgades attīstības mērķi 
(TAM) un divi no tiem attiecas tieši uz sievietēm, proti, TAM Nr. 3 (veicināt dzimumu 
līdztiesību un sieviešu neatkarību) un TAM Nr. 5 (uzlabot mātes veselību);

B. tā kā Eiropas Savienības rīcības plānā ir atzīts, ka sieviešu līdzdalībai  un dzimumu 
līdztiesības dimensijai ir būtiska nozīme ES partnervalstu attīstībā un TAM sasniegšanā, 
un Pārmaiņu programmā dzimumu līdztiesība ir noteikta par vienu no Savienības 
prioritātēm,

1. pauž gandarījumu, ka vairākos rīcības plānos un paziņojumos ir atzīts, ka attīstības jomā 
būtiska nozīme ir dzimumu līdztiesībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm, 
un prasa, lai šī prioritāte tiktu faktiski īstenota ģeogrāfiskajās programmās; prasa arī 
nodrošināt labāku koordināciju ar tematiskajām programmām, kuras finansē ar attīstības 
sadarbības instrumentu (ASI);

2. aicina pastiprināt centienus īstenot Tūkstošgades attīstības mērķus par dzimumu 
līdztiesību un mātes veselību un prasa jau tagad paredzēt pasākumus laikposmam pēc 
2015. gada;

3. sveic visas valstis, kuras jau ir sasniegušas dažus TAM, piemēram, mērķi nodrošināt 
pamatizglītību meitenēm un zēniem; mudina Komisiju veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
popularizētu šādus panākumus, sekmētu labas prakses apmaiņu un turpinātu atbalstīt 
valstis, kuras veic atbilstīgus pasākumus;

4. tāpēc prasa, lai Komisija un Padome vairāk mudinātu trešās valstis to tiesību aktos noteikt 
skaidrus noteikumus par sieviešu tiesībām, lai garantētu šo tiesību ievērošanu, kā arī 
īstenot dzimumu līdztiesības politiku un mehānismus, lai panāktu sieviešu lielāku 
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē gan politiskajā, gan ekonomiskajā un sociālajā jomā.


