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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet oraz protokół fakultatywny do niej,

– uwzględniając deklarację Narodów Zjednoczonych o ochronie kobiet i dzieci na wypadek 
zagrożenia w czasie konfliktu zbrojnego oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa nr 1325 (z 
2000 r.) i nr 1820 (z 2008 r.),

– uwzględniając plan działania Unii Europejskiej na rzecz równości płci oraz wzmocnienia 
pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2010–2015),

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji,

A. mając na uwadze, że polityka Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju opiera się 
na milenijnych celach rozwoju (MCR) oraz że dwa spośród tych celów dotyczą właśnie 
kobiet – cel 3. (wspieranie równouprawnienia płci oraz wzmacnianie pozycji kobiet) oraz 
cel 5. (poprawa opieki zdrowotnej nad młodymi matkami); 

B. mając na uwadze, że w planie działania Unii Europejskiej uznano znaczenie 
zaangażowania społecznego kobiet oraz perspektywy równości płci dla rozwoju krajów 
partnerskich oraz dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, a także że w ramach 
programu działań na rzecz zmian  równość kobiet i mężczyzn stanowi główną oś działań
Unii; 

1. wyraża zadowolenie z tego, że w różnych planach działań i komunikacji uznano równość 
płci i emancypację kobiet za kwestie centralne, i domaga się, by priorytet ten był 
konkretnie realizowany w programach geograficznych; wzywa również do lepszej
koordynacji z programami tematycznymi finansowanymi w ramach instrumentu 
współpracy w zakresie rozwoju; 

2. życzy sobie intensyfikacji starań zmierzających do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju 
dotyczących równości płci oraz zdrowia młodych matek i zwraca się o rozważenie już 
teraz środków na okres po 2015 r.; 

3. kieruje wyrazy uznania do państw, które osiągnęły już wybrane milenijne cele rozwoju, 
jak na przykład cel zapewnienia dziewczętom i chłopcom podstawowego wykształcenia; 
zwraca się do Komisji o podjęcie środków niezbędnych do upowszechnienia realizacji 
tych celów z powodzeniem, do propagowania wymiany dobrych praktyk oraz do dalszego 
wspierania państw, które obrały właściwą drogę; 

4. wzywa zatem Komisję i Radę do dalszego zachęcania państw trzecich do przyjęcia 
wyraźnych ustaleń na rzecz uwzględnienia praw kobiet w ich ustawodawstwie, do 
zapewnienia poszanowania tych praw oraz do wdrożenia uwzględniających problematykę 



PE500.585v01-00 4/4 PA\919918PL.doc

PL

płci strategii politycznych i mechanizmów w celu zwiększenia zaangażowania kobiet w 
procesy podejmowania decyzji w życiu publicznym, czy to politycznym, gospodarczym, 
czy też społecznym.


