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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere Declarația ONU privind protejarea femeilor și copiilor în situații de 
urgență și în conflicte armate și Rezoluțiile Consiliului de Securitate nr.1325 (2000) și 
nr.1820 (2008),

– având în vedere Planul de acțiune al Uniunii Europene EU privind egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (2010-2015),

– având în vedere orientările Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor și fetelor 
și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora,

A. întrucât politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se bazează pe 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), iar două dintre aceste obiective sunt 
dedicate specific femeilor − ODM3 (promovarea egalității de gen și a autonomizării 
femeilor) și ODM5 (îmbunătățirea sănătății materne);

B. întrucât Planul de acțiune al Uniunii Europene recunoaște importanța implicării femeilor 
și a perspectivei egalității de gen în dezvoltarea țărilor partenere, pentru îndeplinirea 
ODM; întrucât în Agenda pentru schimbare egalitatea între bărbați și femei reprezintă un 
element fundamental al UE,

1. se declară mulțumit de recunoașterea rolului central al egalității de gen și al capacitării 
femeilor în contextul dezvoltării, în cadrul diferitelor planuri de acțiune și comunicări și 
solicită transpunerea în practică a acestei priorități în cadrul programelor geografice; 
solicită, de asemenea, o mai bună comunicare cu programele tematice finanțate de ICD;

2. solicită o intensificare a eforturilor în vederea îndeplinirii ODM-urilor care vizează 
egalitatea de gen și sănătatea maternă, precum și introducerea unor prevederi și chiar a 
unor măsuri pentru după 2015;

3. salută toate statele care au îndeplinit o serie de ODM, cum ar fi cel ce vizează 
învățământul primar pentru fete și băieți; încurajează Comisia să ia măsurile necesare 
pentru a populariza aceste realizări, pentru a promova schimbul de bune practici și a 
continua să sprijine țările care sunt pe calea cea bună;

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și Consiliul să încurajeze în continuare țările terțe să 
introducă dispoziții explicite privind drepturile femeilor în legislația lor, să garanteze 
respectarea acestor drepturi și să implementeze politici și mecanisme care să ia în 
considerare problematica de gen, pentru a consolida implicarea mai mare a femeilor în 
procesul decizional din viața publică, indiferent dacă este vorba de viața politică, 
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economică sau socială.


